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SPIS TREŚCIISTNIEJEMY JUŻ OD 1938 ROKU

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA I PRODUKTY 
WYSOKIEJ JAKOŚCI

Historia marki Strassmayr rozpoczęła się w Austrii ponad 70 lat temu, w 1938 roku, w małym miasteczku 
Adlwang. Początkowo firma zajmowała się obróbką metali. Dzięki determinacji rodziny Strassmayr oraz 
pojawiającym się nowym możliwościom rozwoju firmy, na przełomie lat 1965/1966, powstaje pierwsza maszyna 
do natryskiwania asfaltu, napędzana ciągnikiem przemysłowym. To wydarzenie stanowiło nowy rozdział 
w historii firmy Strassmayr. Od tego czasu kluczową działalnością firmy stanowi produkcja maszyn i urządzeń  
do budowy i remontu dróg.

Od samego początku istnienia firmy kluczowym celem był ciągły rozwój technologii. Dzięki dynamicznej 
pracy Działu Projektowania firma corocznie wprowadza na rynek nowe, innowacyjne technologie i zmiany, 
zapewniające jej wiodącą pozycję w branży. Charakterystyczne pomarańczowe maszyny drogowe stały się już 
integralną częścią krajobrazów europejskich i międzynarodowych projektów i inwestycji drogowych. 
Obecnie marka Strassmayr kojarzona jest z wysokiej jakości maszynami i profesjonalnym serwisem 
świadczonym przez wykwalifikowanych inżynierów. Takie podejście, ukierunkowane na jakość, potwierdzają 
liczne certyfikaty i nagrody przyznane firmie. Klienci doceniają innowacyjne produkty, szybką dostawę towaru 
i niezawodność maszyn.

Skrapiarki emulsji

Układarki do poboczy

Remontery połaciowe

Remontery typu Patcher

Termosy do przewozu masy bitumicznej

Zalewarki do szczelin

Frezarki do szczelin
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SKRAPIARKI EMULSJI

MAŁE

Z WŁASNYM NAPĘDEM

ZABUDOWANE NA PRZYCZEPIE

ZABUDOWANE NA RAMIE

OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ SPRZEDAŻY I SERWISU 

W ciągu ostatnich lat Grupa Strassmayr systematycznie rozwijała sieć autoryzowanych dealerów - nie tylko 
w Europie, ale także na całym świecie. Aby dotrzeć do każdego klienta i zapewnić swoim klientom skuteczną 
i profesjonalną obsługę, firma dokonuje starannego wyboru swoich partnerów współpracy na całym świecie. 
Do dnia dzisiejszego Strassmayr posiada 53 przedstawicieli na 5 kontynentach i wciąż obiecuje dalszy rozwój.
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STRASSMAYR A

Skrapiarka emulsji Strassmayr A500 przeznaczona jest do wykonywania prac skrapiania małych powierzchni bez potrzeby transportu na miejsce 
wykonania prac i podgrzewania dużych zbiorników emulsji. Operator skrapiarki może szybko i precyzyjnie pokryć nawet duże powierzchnie za 
pomocą lancy zakończonej dyszą stożkową. System ogrzewania gazowego zbiornika może być wyposażony w elektroniczny termostat, który 
automatycznie steruje działaniem palnika i utrzymuje przez to emulsję zawsze w wymaganym zakresie temperatur pracy.

 • Wygodna konstrukcja urządzenia pozwala dotrzeć nawet do 
trudno dostępnych miejsc:

 • Urządzenie może być ciągnięte nawet przez samochód osobowy; 
 • Sztywna i prosta konstrukcja urządzenia, zapewniająca łatwy 
dostęp do wszystkich elementów obsługi;

 • Szybki załadunek materiału z innego źródła dzięki dodatkowej 
lancy zasysającej.

 •  Silnik Hatz 1B30, w opcji z elektrycznym rozrusznikiem;
 •  1-cylindrowy, chłodzony powietrzem silnik Diesla, 3,6kW (5 KM); 
Spełnia przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Zbiornik emulsji o pojemności 0,5 m3 i 0,9 m3, w zależności od 
wersji, izolowany twardą wełną mineralną, ogrzewany palnikiem 
gazowym (dostępne są systemy ręczne lub automatyczne);

 •  Wskaźnik poziomu emulsji;
 •  Lanca natryskowa wykonana z lekkich kompozytów stalowych;
 •  Duży zakres skrapiania dzięki zastosowaniu węża o długości  
5 metrów;

 •  Pompa zębata emulsji z podgrzewaną powłoką, umożliwiająca 
łatwy rozruch na początku dnia roboczego;

 •  System czyszczenia przedmuchowego, utrzymujący instalację 
emulsji w czystym, gotowym do użycia stanie.

 •  Automatyczny zwijacz węża, umożliwiający łatwą regulację 
długości węża podającego;

 •  Rozrusznik elektryczny silnika głównego;
 •  Elektroniczne sterowanie nagrzewnicą gazową za pomocą 
regulatora temperatury, automatycznie utrzymującego 
odpowiednią temperaturę emulsji.

Skrapiarki emulsji   |   Małe   |   Zabudowane na przyczepie

A 500  |  A 900

A 500 frame  |  A 900 frame

ZALETY MAŁEJ SKRAPIARKI EMULSJI:

SYSTEM EMULSJI: WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

SILNIK GŁÓWNY:

6



9

STRASSMAYR S

Skrapiarki emulsji Strassmayr S25 i S30 z własnym napędem przeznaczone są do wykonywania prac skrapiania małych chodników, alejek 
parkowych i dróg o szerokości do 3 metrów. Te średniej wielkości urządzenia są obsługiwane przez jednego operatora, który steruje wszystkimi 
funkcjami maszyny z wygodnego stanowiska pracy za kierownicą.

Skrapiarki emulsji   |   Z własnym napędem

S 25 |  S 30

 •  Emulsja jest zawsze stosowana w optymalnej temperaturze 
pracy dzięki podgrzewającemu palnikowi gazowemu, 
wyposażonego w elektroniczną kontrolę temperatury;

 •  Możliwość szybkiego skropienia emulsją dużych powierzchni 
za pomocą lancy natryskowej;

 •  Elektroniczny sposób wyboru dysz roboczych, umożliwiający 
zmianę szerokości rozpylania w zakresie od 250 mm do 
 3 000 mm;

 •  Elektroniczne odczyty prędkości i ciśnienia umożliwiające 
precyzyjne dozowanie emulsji.

 • S25: silnik Kubota D1105; 
3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 18,5 kW (25 KM);

 • S30: silnik Kubota V1505; 
4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 26,2 kW (35 KM).

 • Oba silniki spełniają przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim 
i dostarczane są razem z chłodnicą silnika z wentylatorem.

 • Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 • Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju,

 • Mechaniczny tempomat w zakresie 0-9 km/h

 •  S25: Pojemność zbiornika 1 m3, izolowany i ogrzewany 
przez palnik gazowy atmosferyczny;

 •  S30: Pojemność zbiornika 1,2 m3, izolowany i ogrzewany 
przez palnik gazowy atmosferyczny;

 •  Hydraulicznie napędzana pompa do emulsji, 
z ogrzewaniem płaszczowym poprzez system wymiennika 
ciepła;

 •  Lanca natryskowa z wężem do podawania emulsji, 
pozwalającym na szybkie natryskiwanie nawet trudno 
dostępnych miejsc;

 •  Dodatkowa lanca do napełniania zbiornika z zewnętrznego 
źródła emulsji;

 •  Elektroniczne wskaźniki ciśnienie spryskiwania, 
temperatury emulsji i roboczej prędkości jazdy.

 •  S25: Dwuosiowa, trójkołowa konstrukcja, włącznie 
z homologacją UE;

 •  S30: Dwuosiowa, czterokołowa konstrukcja, włącznie 
z homologacją UE;

 •  Oba modele są samobieżne i wyposażone w instalację 
świateł drogowych, co zapewnia wysoką widoczność 
w każdych warunkach;

 •  Dzięki składanemu systemowi dyszla i zastosowanym 
systemom ABS i ESP, maszyna S30 może być bezpiecznie 
holowana przez ciężarówkę do dowolnego miejsca pracy

ZALETY SKRAPIARKI EMULSJI STRASSMAYR  
Z WŁASNYM NAPĘDEM:

SYSTEM EMULSJI: WŁASNY NAPĘD I HOMOLOGACJA:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR RTS EF

Skrapiarki emulsji Strassmayr RTS EF montowane są na podwoziach jedno lub dwuosiowych i służą do równomiernego spryskania 
nawierzchni dróg emulsją lub pełnią funkcję stacjonarnego zbiornika emulsji. Maszyny te mogą pracować niezależnie od pojazdu 
holowniczego, ciągnika lub samochodu dostawczego. Emulsja jest przechowywana w izolowanym zbiorniku i automatycznie ogrzewana 
przez palnik oleju lekkiego, sterowany termostatem.

Skrapiarki emulsji   |   Zabudowane na przyczepie

RTS 2500 EF  |  RTS 5000 EF

 •  Po zakończeniu pracy spryskiwania nawierzchni, skrapiarka 
RTS można być pozostawiona na miejscu pracy i służyć jako 
stacjonarny zbiornik emulsji, podczas gdy w tym czasie pojazd 
ciągnący/holowniczy można wykorzystać do innych zadań;

 •  Maszyna zapewnia równomierne i skuteczne skroplenie 
powierzchni o szerokości do 4 metrów za pomocą listwy 
natryskowej z dyszami umieszczonymi w odległości co 250 mm.

 •  Silnik główny Kubota D902; 
3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 16,1 kW (22 KM). 
Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim;

 • Chłodnica silnika z wentylatorem;
 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemność zbiornika 2,5 m3 i 5 m3, izolowany i ogrzewany 
przez palnik na olej lekki;

 •  Hydraulicznie napędzana pompa do emulsji, z ogrzewaniem 
płaszczowym przez oddzielny obieg z wymiennikiem ciepła;

 •  Lanca natryskowa z wężem do podawania emulsji, 
pozwalającym na szybkie natryskiwanie nawet trudno 
dostępnych miejsc;

 •  Dodatkowa lanca do napełniania zbiornika z zewnętrznego 
źródła emulsji;

 •  Elektroniczne wskaźniki ciśnienie spryskiwania, temperatury 
emulsji i roboczej prędkości jazdy.

 •  Maszyny są budowane zgodnie z homologacją UE 
i wyposażone w systemy ABS i ESP, zapewniające 
bezpieczeństwo podczas transportu urządzeń z prędkością 
do 80 km/h. Instalacja oświetleniowa i wszystkie niezbędne 
połączenia powietrza i elektryczne są przygotowywane 
zgodnie z najnowszymi standardami w przemyśle 
samochodowym. 

ZALETY HOLOWANEJ SKRAPIARKI EMULSJI:

SYSTEM EMULSJI: HOLOWANIE I HOMOLOGACJA:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR TS EF

Skrapiarki emulsji Strassmayr TS EF dostępne są w dwóch rozmiarach zbiornika: 1,5 m3 i 2,5 m3. Te średniej wielkości urządzenia są 
przystosowane do montażu na małych ciężarówkach. Łatwa obsługa pozwala szybko i precyzyjnie pokryć duże powierzchnie emulsją. 
Emulsja jest przechowywana w izolowanym zbiorniku, wyposażonym w automatyczne ogrzewanie palnikiem na olej lekki oraz termostat 
zapewniający utrzymanie stałej temperatury w zbiorniku emulsji.

Skrapiarki emulsji   |   Zabudowane na ramie   |   Ręczne

TS 1500 EF  |  TS 2500 EF

 •  Szybki transport emulsji na miejsce pracy;
 •  Skuteczne spryskanie nawierzchni na szerokości do 3 metrów 
za pomocą ręcznie obsługiwanej belki natryskowej z dyszami 
umieszczonymi w odległości co 250 mm;

 •  Włączanie i wyłączanie pojedynczych dysz możliwe jest z panelu 
operatora.

 •  Silnik główny Kubota D902;
 •  3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 16,1 kW (22 KM); 
Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim; 
Chłodnica silnika z wentylatorem;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemność zbiornika 1,5 m3 i 3,5 m3, izolowany i ogrzewany 
przez palnik na olej lekki;

 •  Hydraulicznie napędzana pompa do emulsji, 
z ogrzewaniem płaszczowym przez oddzielny obieg 
z wymiennikiem ciepła;

 •  Lanca natryskowa z wężem do podawania emulsji, 
pozwalającym na szybkie natryskiwanie nawet trudno 
dostępnych miejsc;

 •  Dodatkowa lanca do napełniania zbiornika z zewnętrznego 
źródła emulsji;

 •  System przedmuchu, zapewniający łatwe czyszczenie 
instalacji emulsji po zakończeniu pracy;

 •  Elektroniczne wskaźniki ciśnienie spryskiwania, 
temperatury emulsji i roboczej prędkości jazdy.

ZALETY SKRAPIARKI EMULSJI ZABUDOWANEJ NA RAMIE:

SYSTEM EMULSJI:

SILNIK GŁÓWNY:

12
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STRASSMAYR TS M
 TS 4000 M  |  TS 6000 M

Skrapiarki emulsji Strassmayr TS M przystosowane są do montażu na podwoziu samochodu ciężarowego, posiadają zbiornik o wielkości od 
4 m3 do 6 m3 i mają na celu równomierne, szybkie i skuteczne skrapianie powierzchni emulsją. Automatyczna kontrola temperatury zapewnia 
utrzymanie emulsji zawsze w żądanym zakresie temperatur.

Skrapiarki emulsji   |   Zabudowane na przyczepie   |   Ręczne

 •  Szybki transport dużych ilości emulsji na miejsce pracy;
 •  Skuteczne spryskanie nawierzchni na szerokości do 4 metrów 
za pomocą ręcznie obsługiwanej belki natryskowej z dyszami 
umieszczonymi w odległości co 250 mm;

 •  Włączanie i wyłączanie pojedynczych dysz możliwe jest z panelu 
operatora

 •  Silnik główny Kubota D902; 
3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 16,1 kW (22 KM); 
Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim; 
Chłodnica silnika z wentylatorem;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemność zbiornika 4 m3 lub 6 m3, izolowany, ogrzewany 
palnikiem na olej lekki i sterowany termostatem;

 •  Hydraulicznie napędzana pompa emulsji, z ogrzewaniem 
płaszczowym przez oddzielny obieg z wymiennikiem ciepła;

 •  Lanca natryskowa z wężem do podawania emulsji, 
pozwalającym na szybkie natryskiwanie nawet trudno 
dostępnych miejsc;

 •  Dodatkowa lanca do napełniania zbiornika z zewnętrznego 
źródła emulsji;

 •  System przedmuchu, zapewniający łatwe czyszczenie 
instalacji emulsji po zakończeniu pracy;

 •  Elektroniczne wskaźniki ciśnienie spryskiwania, temperatury 
emulsji i roboczej prędkości jazdy.

 •  Opcjonalna przednia belka natryskowa, wysuwana hydraulicznie, 
umożliwiająca precyzyjne spryskiwanie szczelin i poboczy drogi 
pod kątem;

 •  Opcjonalna instalacja dodatkowego zbiornika na wodę 
o pojemności 2 m3, wbudowanego w konstrukcję, z hydraulicznie 
napędzaną pompą wodną, umożliwiającą szybkie napełnienie 
dowolnego zbiornika zewnętrznego;

 •  2 kamery zamontowane na tylnej ścianie skrapiarki, nad belką 
natryskową, z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy, 
umożliwiającym kontrolowanie procesu natryskiwania - 
szczególnie przydatne na narożnikach;

 •  Dodatkowy zbiornik paliwa diesla o pojemności 900 litrów do 
tankowania zewnętrznych zbiorników lub maszyn na budowie;

 •  Opcjonalna przednia szczotka zamiatająca do czyszczenia dróg, 
zamontowana na przedniej płycie ciężarówki.

ZALETY SKRAPIARKI EMULSJI ZABUDOWANEJ  
NA CIĘŻARÓWCE:

SYSTEM EMULSJI: WYPOSAŻENIE DODATKOWE

SILNIK GŁÓWNY:

14
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STRASSMAYR TS C VARIO

Skrapiarka emulsji Strassmayr TS C Vario jest najbardziej wyrafinowaną maszyną z serii Strassmayr. Jej celem jest natryskiwanie nawierzchni 
z najwyższą precyzją i skutecznością, nawet przy pracach o dużym rozmiarze (do 5 m szerokości). Dzięki zoptymalizowanemu programowi 
komputerowemu i dużemu ekranowi dotykowemu, obejmującemu wszystkie funkcje maszyny, operator może sterować urządzeniem 
bezpośrednio z fotela kierowcy. Skrapianie uzależnione od prędkości jazdy i w pełni zautomatyzowana instalacja czyszcząca sprawiają, że każde 
zadanie spryskania nawierzchni wykonane będzie szybko, precyzyjnie i łatwo.

Skrapiarki emulsji   |   Zabudowane na ramie   |   Sterowane komputerowo

TS 4000 C Vario  |  TS 6000 C Vario  |  TS 8000 C Vario

 • Precyzyjne dozowanie ilości emulsji w zakresie od 0,1 do 3,0 kg/m2, 
dzięki zintegrowanemu komputerowi stale obliczającemu parametry 
spryskiwania w zależności od prędkości pojazdu;

 • 3-częściowa, hydraulicznie wysuwana i pozycjonowana belka 
natryskowa z bezstopniowym zakresem pracy od 2,5 m do 4 m 
(opcjonalnie do 5 m);

 • Odległość pomiędzy dyszami wynosi 125 mm, co zapewnia podwójne 
pokrycie natryskiwanej powierzchni;

 • System elektronicznej usługi umożliwia zdalne sprawdzanie wszystkich 
systemów komputerowych przez wykwalifikowanego specjalistę 
Strassmayr, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 •  Silnik główny Kubota D902;
 •  3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 16,1 kW (22 KM); 
Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim; 
Chłodnica silnika z wentylatorem;

 •  Wszystkie funkcje silnika wykonywane są z pulpitu operatora, 
znajdującego wewnątrz kabiny

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju. 

 • Zakres pojemności zbiornika od 4 m3 do 14 m3, zbiornik izolowany, 
ogrzewany palnikiem na olej lekki i sterowany termostatem;

 • Wydajność pompy emulsji 420 l/min (z możliwością zastosowania 
ogrzewanej płaszczowo pompy emulsji o podwyższonej 
wydajności do 550 l/min);

 • Instalacja zaworów automatycznych, umożliwiająca obsługę 
wszystkich funkcji urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, bez 
konieczności opuszczania fotela kierowcy, nawet podczas procesu 
czyszczenia instalacji;

 • Łatwy rozruch urządzenia dzięki podgrzewanej pompie  
emulsyjnej i filtrowi;

 • Lanca natryskowa z wężem o długości 5 m, używana  
do spryskiwania trudno dostępnych miejsc.

 • Opcjonalna przednia belka natryskowa, wysuwana hydraulicznie, 
umożliwiająca precyzyjne spryskiwanie szczelin i poboczy drogi pod kątem;

 • Opcjonalna instalacja dodatkowego zbiornika na wodę o pojemności 2 m3, 
zintegrowanego z konstrukcją, z hydraulicznie napędzaną pompą wodną, 
umożliwiającą szybkie napełnienie dowolnego zbiornika zewnętrznego;

 • 2 kamery zamontowane na tylnej ścianie skrapiarki, nad belką natryskową, 
z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy, umożliwiającym 
kontrolowanie procesu natryskiwania - szczególnie przydatne na narożnikach;

 • Dodatkowy zbiornik paliwa diesla o pojemności 900 litrów z systemem 
dystrybucji, do tankowania zewnętrznych zbiorników lub maszyn na budowie;

 • Opcjonalna przednia szczotka zamiatająca do czyszczenia dróg, 
zamontowana na przedniej płycie ciężarówki.

 • Drukarka zamontowana w kabinie kierowcy, pozwalająca na drukowanie 
dziennych raportów pracy.

ZALETY W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANEJ SKRAPIARKI 
EMULSJI, ZAMONTOWANEJ NA CIĘŻARÓWCE:

SYSTEM EMULSJI: WYPOSAŹENIE DODATKOWE:

SILNIK GŁÓWNY:
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UKŁADARKI DO POBOCZY

SILNIK GŁÓWNY

SILNIK GŁÓWNY

TYP:

TYP:

A500

57 Nm 57 Nm

3200 obr/min 3200 obr/min

6000 l 8000 l

400 l/min 400 l/min

100 kW 100 kW

5 m 5 m

8 bar 8 bar

75 l 75 l

50 l 50 l

65 l/min 65 l/min

4000 mm / 5000 mm 4000 mm / 5000 mm

16/32/40 16/32/40

3500 kg 4000 kg

TS 4000M

D902

16,1 kW

57 Nm

3200 obr/min

4000 l

400 l/min

100 kW

5 m

8 bar

75 l

50 l

48 l/min

4000 mm

16

3000 kg

3800x2300x2200

RTS 2500

Kubota D902Kubota D902 Kubota D902

16,1 kW16,1 kW 16,1 kW

57 Nm57 Nm 57 Nm

3200 obr/min3200 obr/min 3200 obr/min

2500 l1500 l 2500 l

400 l/min400 l/min 400 l/min

100 kW60 kW 60 kW

5 m5 m 5 m

8 bar8 bar 8 bar

60 l60 l 60 l

30 l30 l 30 l

48 l/min48 l/min 48 l/min

4000 mm2000 mm 2000 mm

168 8

3520 kg1900 kg 2500 kg

3800x2300x22003300x2400x2000 4300x2400x200

2200x2300x5250 2200x2300x6250

A900

57 Nm

3200 obr/min

6000 l

400 l/min

100 kW

5 m

8 bar

75 l

50 l

48 l/min

4000 mm

16

3000 kg

3800x2300x2200

TS 6000M

D902

16,1 kW

57 Nm

3200 obr/min

5000 l

400 l/min

100 kW

5 m

8 bar

60 l

30 l

48 l/min

4000 mm

16

6000 kg

3800x2300x2200

RTS 5000

Kubota D902

16,1 kW

S25

Kubota D1105Hatz 1B30 Hatz 1B30

18,5 kW3,6 kW 3,6 kW

70 Nm17,5 Nm 17,5 Nm

3000 obr/min2800 obr/min 2800 obr/min

900 l500 l 900 l

140 l/min15 l/min 15 l/min

27 kW27 kW 27 kW

5 m5 m 5 m

8 bar8 bar 8 bar

16 l5 l 5 l

20 l15 l 15 l

143 l/min20 l/min 20 l/min

2000 mm/3000mm- -

8- -

2100 kg450 kg 750 kg

3200x2200x25002350x1100x1200 2920x1100x1200

TS 1500 EF

5 m

75 l

50 l

57 Nm

3200 obr/min

4000 l

400 l/min

100 kW

8 bar

65 l/min

4000 mm / 5000 mm

16/32/40

3000 kg

4250x2200x2300

TS 4000C Vario

D902

16,1 kW

S30

Kubota V1505

26,2 kW

93 Nm

3000 obr/min

1200 l

250 l/min

100 kW

5 m

8 bar

40 l

44 l

150 l/min

2000mm/3000mm

8

2700 kg

4100x2260x3000

TS 2500 EF

TS 6000C Vario TS 8000C Vario

D902 D902

16,1 kW 16,1 kW

CIŚNIENIE W UKŁADZIE 
POWIETRZA

CIŚNIENIE W UKŁADZIE 
POWIETRZA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
EMULSJI

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
EMULSJI

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

MOC SILNIKA 

MOC SILNIKA 

POJEMNOŚĆ BAKU 
PALIWA

POJEMNOŚĆ BAKU 
PALIWA

WYDAJNOŚĆ POMPY 
EMULSYJNEJ:

WYDAJNOŚĆ POMPY 
EMULSYJNEJ:

ILOŚĆ DYSZ

ILOŚĆ DYSZ

MOMENT OBROTOWY 
SILNIKA

MOMENT OBROTOWY 
SILNIKA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
HYDRAULICZNEGO

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
HYDRAULICZNEGO

MOC PALNIKA

MOC PALNIKA

MASA

MASA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
SILNIKA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
SILNIKA

WYDAJNOŚĆ POMPY 
HYDRAULICZNEJ

WYDAJNOŚĆ POMPY 
HYDRAULICZNEJ

DŁUGOŚĆ WĘŻA LANCY 
SPRYSKUJĄCEJ

DŁUGOŚĆ WĘŻA LANCY 
SPRYSKUJĄCEJ

WYMIARY

WYMIARY

MONTAŻ NA ŁADOWARCE KOŁOWEJ

MONTAŻ NA KOPARKO-ŁADOWARCE

MONTAŻ NA TRAKTORZE
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STRASSMAYR BF 290

Układarka do poboczy Strassmayr BF 290 została zaprojektowana, aby rozwiązać wszystkie aspekty pracy przy poboczu drogi, takie jak 
poszerzanie drogi, utwardzanie pobocza drogi lub wypełnianie wykopów kablowych i rurociągowych. W tym urządzeniu można stosować 
wszystkie rodzaje gleby, żwiru i asfaltu. Uniwersalne połączenie przez szybkozłączkę umożliwia podłączenie układarki BF290 do ładowarki 
kołowej, koparko-ładowarki lub ciągnika. Specjalnie zaprojektowany lemiesz równający pozwala na ułożenie kilku warstw materiału o szerokości 
do 3 metrów. Dodatkowa szczotka zamiatająca, zamontowana pod fotelem operatora, zapewnia czystość procesu.

Układarki do poboczy

 •  Bezstopniowa regulacja szerokości lemiesza w zakresie 600 mm;
 •  Prosta obsługa wymagająca tylko dwóch osób zaangażowanych 
w obsługę urządzenia;

 •  Sztywna konstrukcja zapewniająca niezawodność;
 •  Możliwość ułożenia 300 ton materiału na godzinę;
 •  Hydrauliczna płyta przednia tłumiąca, umożliwiająca  
miękkie dopasowanie do wszystkich typów wywrotek 
dostarczających materiał;

 •  Składany fotel operatora ułatwia transport.

 •  Silnik główny Kubota D902;
 • 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 16,1 kW (22 KM); 
Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim; 
Chłodnica silnika z wentylatorem;

 •  Wszystkie funkcje silnika wykonywane są z pulpitu operatora 
w kabinie;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Konstrukcja stalowa, potrójnie malowana, o pojemności ok.  
2,5 m3;

 •  Opcjonalny przenośnik taśmowy do transportu materiałów 
o temperaturze do 200 ˚C;

 •  Gumowy bęben napędowy z silnikiem hydraulicznym;
 •  Specjalny stalowy bęben napinający z ręczną regulacją 
naprężenia

 •  Hydraulicznie wysuwany lemiesz pracuje w zakresie 
od 500 mm do 1100 mm i może być wyposażony 
w dodatkowe elementy poszerzające, umożliwiające pracę 
do 2000 mm lub w opcji do 3000 mm;

 •  Możliwość układania kolejnych warstw pod kątem do  
+/- 15 stopni;

 •  Hydraulicznie podnoszona przednia płyta zapobiegająca 
wypadaniu materiału z pojemnika podczas pracy;

 •  Hydrauliczna regulacja wysokości lemiesza zgarniającego.

ZALETY WYPOSAŻENIA UKŁADARKI  
POBOCZY STRASSMAYR:

GŁÓWNY POJEMNIK NA MATERIAŁ: LEMIESZ:

SILNIK GŁÓWNY:

20
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REMONTERY POŁACIOWE

ZABUDOWANE NA PRZYCZEPIE

ZABUDOWANE NA PODWOZIU CIĘŻARÓWKI

SILNIK GŁÓWNY

TYP: BF290

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA HYDRAULICZNEGO

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

MOC SILNIKA

POJEMNOŚĆ BAKU PALIWA

WYDAJNOŚĆ PRZENOŚNIKA

MOMENT OBROTOWY SILNIKA:

MASA

KĄT PRACY

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

WYMIARY

WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ

56 Nm

3200 obr/min

Do 3 m

300 ton/h

+/- 15 stopni

95 l/min

30 l

30 l 

2900 kg

3550x2100x2500

Kubota D902

16,1 kW
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STRASSMAYR R 4000

Remonter połaciowy Strassmayr R 4000 to maszyna montowana na jednoosiowej przyczepie, przeznaczonej do wykonywania dużych lub 
częściowych napraw nawierzchni drogowych przy użyciu technologii emulsji i kruszywa. Cały proces naprawy kontrolowany jest przez komputer, 
zapewniając równomierne rozłożenie obu materiałów w zależności od prędkości pojazdu.

Remontery połaciowe   |   Zabudowane na przyczepie   |    Stała szerokość robocza

 •  Zabudowany zbiornik emulsji;
 •  Komputerowy system operacyjny, zapewniający wysoką jakość 
i wydajność prac naprawczych;

 •  Szerokość robocza 2 400 mm, podzielona na 6 sekcji;
 •  Duży wyświetlacz LCD sterujący wszystkimi funkcjami urządzenia;
 •  Wysoka wydajność i precyzja prac naprawczych dzięki 
komputerowemu sterowaniu rozpylaniem emulsji i procesem 
podawania kruszywa;

 •  Systemy ABS i ESP wbudowane w układ hamulcowy przyczepy, 
zapewniające pełne bezpieczeństwo przy prędkości 
transportowej do 80 km/h;

 •  Jednoosobowa obsługa z siedzenia umieszczonego nad walcami, 
obejmująca wszystkie funkcje urządzenia.

 •  Silnik główny Hatz 4H50TiCD;
 •  4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla 
z turbodoładowaniem; 55 kW (74 KM); Spełniający przepisy 
dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Final i EU Stage V; 

 •  Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika;
 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemność 4 m3;
 •  Duże koryto samozaładowcze ukryte w konstrukcji, z taśmą 
przenośnika zapewniającą szybką dostawę materiału z wywrotki 
lub koparko-ładowarki;

 •  Komputerowe sterowanie podajnikami ślimakowymi i belką 
natryskową;

 •  Sterowanie pneumatyczne sekcjami podawania kruszywa.

 •  Izolowany zbiornik o pojemności 2,2 m3;
 •  Automatyczna instalacja ogrzewania emulsji, wyposażona 
w termostat;

 •  System czyszczenia instalacji emulsji przedmuchem;
 •  Opcjonalny elektryczny system ogrzewania nocnego  
zbiornika emulsji.

ZALETY REMONTERA POŁACIOWEGO STRASSMAYR R 4000:

POJEMNIK NA KRUSZYWO: SYSTEM EMULSJI:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR R 7500 VARIO

Remonter połaciowy Strassmayr R 7500 Vario to maszyna do naprawy nawierzchni drogowych, montowana na przyczepie jednoosiowej. Dzięki 
dużemu zbiornikowi kruszywa i zewnętrznemu przyłączu do emulsji jest w stanie wykonywać większe prace na duże odległości. Cały proces 
naprawy nawierzchni kontrolowany jest przez komputer, zapewniający równomierne rozłożenie obu materiałów, niezależnie od prędkości jazdy 
pojazdu ciągnącego. 

Remontery połaciowe   |   Zabudowane na przyczepie   |    Zmienna szerokość robocza

 •  Zmienna szerokość robocza do 4 metrów;
 •  Komputerowy system operacyjny, zapewniający wysoką jakość 
i wydajność prac naprawczych;

 •  Duży wyświetlacz LCD sterujący wszystkimi funkcjami urządzenia, 
z możliwością zainstalowania w kabinie kierowcy ciężarówki;

 •  Wysoka wydajność i precyzja prac naprawczych dzięki 
zastosowaniu komputerowego sterowania skrapiania emulsją 
i procesem podawania kruszywa, w zależności od prędkości 
zestawu;

 •  Systemy ABS i ESP wbudowane w układ hamulcowy przyczepy, 
zapewniające pełne bezpieczeństwo przy prędkości 
transportowej do 80 km/h;

 •  Jednoosobowa obsługa z siedzenia umieszczonego nad walcami, 
obejmująca wszystkie funkcje urządzenia.

 •  Silnik główny Hatz 4H50TiCD;
 •  4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla 
z turbodoładowaniem; 55 kW (74 KM); Spełniający przepisy 
dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Final i EU Stage V; 

 •  Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika  
z panelu operatora;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemność 7,5 m3;
 • 8 sekcji zapewniających podstawową szerokość roboczą  
2 400 mm;

 • 2 dodatkowe rozszerzenia sterowane hydraulicznie, 
umożliwiające płynną regulację szerokości roboczej, dające 
w sumie szerokość 3 950 mm;

 •  Duże koryto samozaładowcze, ukryte w konstrukcji, z taśmą 
przenośnika zapewniającą szybką dostawę materiału z wywrotki 
lub koparko-ładowarki;

 •  Komputerowe sterowanie podajnikami ślimakowymi i belką 
natryskową;

 •  Sterowanie pneumatyczne sekcjami podawania kruszywa

 •  Pompa emulsji o wydajności 600 l/min, działająca po podłączeniu 
zewnętrznego zbiornika emulsji;

 •  Automatyczna instalacja ogrzewania emulsji, wyposażona 
w termostat;

 •  System czyszczenia instalacji emulsji przedmuchem;
 •  Opcjonalny elektryczny system ogrzewania nocnego zbiornika 
emulsji.

ZALETY REMONTERA POŁACIOWEGO STRASSMAYR R 7500:

POJEMNIK NA KRUSZYWO I PODAJNIKI ŚRUBOWE: SYSTEM EMULSJI:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR R 6000 TRUCK

Remonter połaciowy Strassmayr R 6000 Truck to maszyna przeznaczona do wykonywania napraw nawierzchni drogowych na dużych 
powierzchniach, z wykorzystaniem technologii emulsji i grysu/kruszywa. Urządzenie zabudowane jest na podwoziu ciężarówki zapewniającej 
wysoką zwrotność. Proces natryskiwania powierzchni emulsją i jednoczesne nakładanie kruszywa sterowane jest przez komputer, który 
odpowiada za precyzyjne dozowanie obu materiałów, niezależnie od prędkości pojazdu.

Surface Repairing Machines   |   Zabudowane na podwoziu ciężarówki   |   Zmienna szerokość robocza

R 4000 Truck  |  R 6000 Truck

 •  Komputerowy system operacyjny, zapewniający wysoką jakość 
i wydajność prac naprawczych;

 •  Zmienna szerokość robocza do 4 metrów;
 •  Duży wyświetlacz LCD sterujący wszystkimi funkcjami urządzenia;
 • Obsługa z kabiny pojazdu
 •  Możliwość drukowania lub pobierania raportu dotyczącego 
podstawowych informacji o pracy.

 •  Silnik główny Hatz 4H50TiCD;
 •  4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla 
z turbodoładowaniem; 55 kW (74 KM); Spełniający przepisy 
dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Final i EU Stage V; 

 •  Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika z panelu 
operatora;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemność 6 m3;
 •  8 sekcji zapewniających podstawową szerokość roboczą  
2 400 mm;

 •  2 dodatkowe rozszerzenia sterowane hydraulicznie, 
umożliwiające płynną regulację szerokości roboczej, dające 
w sumie szerokość 3 950 mm;

 •  Duże koryto samozaładowcze, ukryte w konstrukcji, z taśmą 
przenośnika zapewniającą szybką dostawę materiału 
z wywrotki lub koparko-ładowarki;

 •  Komputerowe sterowanie podajnikami ślimakowymi i belką 
natryskową;

 •  Sterowanie pneumatyczne sekcjami podawania kruszywa

 •  Pompa emulsji o wydajności 600 l/min;
 •  Izolowany zbiornik o typowej pojemności 6 m3 (rozmiar można 
dostosować do podwozia ciężarówki);

 •  Automatyczna instalacja ogrzewania emulsji, wyposażona 
w termostat;

 •  System czyszczenia instalacji emulsji przedmuchem;
 •  Opcjonalny elektryczny system ogrzewania nocnego zbiornika 
emulsji.

ZALETY REMONTERA POŁACIOWEGO  
STRASSMAYR R 6000 TRUCK:

ZBIORNIK NA KRUSZYWO I PODAJNIKI ŚRUBOWE: SYSTEM EMULSJI:

SILNIK GŁÓWNY:
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REMONTERY TYPU PATCHER

ZABUDOWANE NA PRZYCZEPIE

ZABUDOWANE NA PODWOZIU CIĘŻARÓWKI 

SILNIK GŁÓWNY

TYP: R4000 R6000 TRUCK R7500

MOC PALNIKA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA TŁUCZNIA

MOC SILNIKA 

WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA EMULSJI

MOMENT OBROTOWY SILNIKA

MASA

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

WYMIARY

WYDAJNOŚĆ POMPY EMULSYJNEJ

240 Nm 240 Nm 240 Nm

2800 obr/min 2800 obr/min 2800 obr/min

4 m3 6 m3 7,5 m3

2,2 m3 6 m3 -

2400 mm 4000 mm 4000 mm

600 l/min 600 l/min 600 l/min

117 kW 117 kW 117 kW

360 l/min 360 l/min 360 l/min

5100 kg 5500 kg 8000 kg

5800x2550x3800 7500x2550x3550 7300x2550x4000

Hatz 4H50 TiCD Hatz 4H50 TiCD Hatz 4H50 TiCD

55 kW 55 kW 55 kW
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STRASSMAYR STP 1008 AH

Remonter drogowy Strassmayr STP 1008 AH Patcher zamontowany na przyczepie stanowi najłatwiejsze i najszybsze urządzenie służące do 
utrzymania nawierzchni dróg w doskonałej formie. Ta jednoosiowa maszyna umożliwia wykonywanie wszystkich etapów procesu napraw 
cząstkowych nawierzchni drogowej przy użyciu tylko jednej maszyny. Naprawy wykonane z wykorzystaniem technologii emulsji i grysu 
okazały się skuteczne i długotrwałe. Duża mobilność tego urządzenia pozwala na naprawę nawet trudno dostępnych miejsc, zapewniając 
bezpieczeństwo przez cały czas, a dzięki wbudowanym systemom ABS i ESP także podczas transportu.

Remontery typu patcher   |   Zabudowane na przyczepie

 •  Dwa oddzielne pojemniki na kruszywa, umożliwiające pracę 
z zastosowaniem dwóch różnych rozmiarów kamienia;

 •  Dwa główne materiały używane podczas pracy (kruszywo 
i emulsja) pozostają rozdzielone do ostatniej chwili przed  
ich zastosowaniem;

 •  Nie ma strat materiału w przypadku przerwania procesu 
naprawczego;

 •  Nie ma potrzeby zakupu małych ilości mieszanki asfaltowej 
każdego dnia;

 •  Łatwe przechowywanie kruszyw i emulsji w pobliżu miejsca pracy.

 •  Silnik główny Kubota V1505, w połączeniu z napędzaną 
paskiem klinowym dmuchawą Kaeser Omega, dostarczającą 
12 m3 powietrza na minutę:

 •  4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 26,2 kW 
(35 KM); Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin  
EPA Tier 4 Interim; 

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Pojemnik kruszywa o pojemności 500 kg, używany głównie  
do pobierania materiału z wywrotki;

 •  Izolowany zbiornik emulsji o pojemności 1 m3, ogrzewany 
palnikiem na lekki olej, sterowany termostatem;

 •  Instalacja cyrkulacji z pompą emulsji z podgrzewaniem 
płaszczowym i z filtrem, skracająca czas każdego 
uruchomienia urządzenia;

 •  Ręcznie obsługiwana tylne ramię robocze, umożliwiające 
pracę w promieniu 4 metrów;

 •  Wszystkie funkcje maszyny wykonywane z pulpitu operatora, 
znajdującego się na głównej ramieniu roboczym.

 •  System PatchPortalTM umożliwiający łatwe zbieranie raportów 
roboczych dzięki systemom GPS i GSM, pozyskiwanie danych 
na temat wszystkich reparacji pojedynczych ubytków w jezdni 
oraz umożliwiający późniejsze przetwarzanie informacji za 
pośrednictwem portalu internetowego.

ZALETY TECHNOLOGII EMULSJI I KRUSZYWA:

SYSTEM EMULSJI I KRUSZYWA: WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR STP 1008

Remonter drogowy Strassmayr STP 1008 Patcher udowodnił swoją doskonałą funkcjonalność i niezawodność przez ostatnie lata. Konstrukcja 
tego urządzenia do napraw nawierzchni drogowych umożliwia wykonywanie wszystkich etapów procesu naprawy nawierzchni drogowej przy 
użyciu pojedynczej maszyny, zamontowanej na platformie lub na podwoziu ciężarówki. Napęd wszystkich funkcji jest niezależny od ciągnika 
i umożliwia łatwy demontaż urządzenia za pomocą czterech opcjonalnych nóg z ręczną regulacją wysokości. Ramię robocze jest obsługiwane 
przez kierowcę z kabiny samochodu ciężarowego w wersji Joystick lub bezpośrednio przez operatora w wersji ręcznej.

Remontery typu patcher   |   Zabudowane na podwoziu ciężarówki  

STP 1008/4000 FOB   |  STP 1008/6000 FOB
STP 1008/4000 JOY  |  STP 1008/6000 JOY

 • Dwa oddzielne pojemniki na kruszywa, umożliwiające pracę 
z zastosowaniem dwóch różnych rozmiarów kamienia;

 • Dwa główne materiały używane podczas pracy (kruszywo i emulsja) 
pozostają rozdzielone do ostatniej chwili przed ich zastosowaniem;

 • Nie ma strat materiału w przypadku przerwania procesu naprawczego;
 • Nie ma potrzeby zakupu małych ilości mieszanki asfaltowej każdego dnia;
 • Łatwe przechowywanie kruszyw i emulsji w pobliżu miejsca pracy;
 • Możliwość zainstalowania systemu PatchPortalTM pozwalającego na łatwe 
zbieranie raportów roboczych dzięki systemom GPS i GSM, gromadzenie 
danych o wszystkich naprawach pojedynczych ubytków w jezdni oraz 
umożliwienie późniejszego przetwarzania informacji za pośrednictwem 
portalu internetowego.

 •  Silnik główny Kubota V1505, w połączeniu z napędzaną paskiem 
klinowym dmuchawą Kaeser Omega, dostarczającą 12 m3 
powietrza na minutę; 

 •  4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 26,2 kW 
(35 KM); Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin  
EPA Tier 4 Interim; 

 •  Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika  
z panelu operatora;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju. 

 • Dostępne są izolowane pojemniki na emulsję o pojemności 1 100 
litrów (dla wersji 4 m3) lub 1 400 litrów (dla wersji 6 m3), które 
podgrzewane są palnikiem na lekki olej i sterowane  
za pomocą termostatu;

 • Ramię robocze umożliwia pracę w promieniu do 4,5 metra i może 
być sterowane ręcznie przez operatora lub hydraulicznie za 
pomocą joysticka zainstalowanego w kabinie ciężarówki;

 • Możliwość zainstalowania zderzaka przedniego, wymaganego 
przez homologację w Europie;

 • Instalacja cyrkulacji z podgrzewaniem płaszczowym pompy emulsji 
i z filtrem, skracająca czas każdego uruchomienia urządzenia.

 •  Pojemniki na kruszywo dostępne są w dwóch wielkościach: 4 m3 
lub 6 m3;

 •  Podwójne komory zasobnika na kruszywo (60/40) z oddzielnymi 
przenośnikami obsługują dwie różne wielkości kamieni 
wykorzystane w procesie naprawy - większe frakcje  
są wykorzystywane do wypełniania dolnych części ubytków 
w jezdni, dając bardziej trwałą naprawę, podczas gdy mniejsze 
kamienie tworzą gładkie wykończenie na górze i szczelne chronią 
dolne warstwy przed dostępem wody.

ZALETY TECHNOLOGII EMULSJI I KRUSZYWA:

SYSTEM EMULSJI I RAMIĘ ROBOCZE: POJEMNIK NA KRUSZYWO:

SILNIK GŁÓWNY:
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Remonter drogowy Strassmayr STP 1010 został zaprojektowany, aby pokazać przyszłość napraw nawierzchni dróg. Zapewnia stałą jakość 
naprawy dróg dzięki zastosowaniu nowego systemu EasyPatchTM i umożliwia sterowanie każdą naprawą z wykorzystaniem systemów GPS i GSM 
za pomocą opcjonalnego systemu śledzenia PatchPortalTM. Konstrukcja tego urządzenia umożliwia wykonywanie wszystkich etapów naprawy 
nawierzchni drogowej z użyciem pojedynczej maszyny, zamontowanej na ciężarówce. Przednie ramię robocze może być sterowane ręcznie 
przez operatora lub w wersji z joystickiem bezpośrednio z kabiny pojazdu. Bezpieczeństwo procesu zapewnia kierunkowe światło strzałek, 
znajdujące się z tyłu urządzenia. Naprawa ubytków w nawierzchni nigdy nie była bardziej precyzyjna, łatwa i bezpieczna!

Remontery typu patcher   |   Zabudowane na podwoziu ciężarówki  

STRASSMAYR STP 1010
STP 1010/4000 FOB  |  STP 1010/6000 FOB
STP 1010/4000 JOY  |  STP 1010/6000 JOY

 • Precyzyjne elektronicznie dozowanie emulsji i ilości kruszywa;
 • Dwa oddzielne pojemniki na kruszywa, umożliwiające pracę 
z zastosowaniem dwóch różnych rozmiarów kamienia;

 • Dwa główne materiały używane podczas pracy (kruszywo i emulsja) 
pozostają rozdzielone do ostatniej chwili przed ich zastosowaniem;

 • Nie ma strat materiału w przypadku przerwania procesu 
naprawczego;

 • Nie ma potrzeby zakupu małych ilości mieszanki asfaltowej  
każdego dnia;

 • Łatwe przechowywanie kruszyw i emulsji w pobliżu miejsca pracy.

 •  Silnik główny Hatz 4H50TiCD, w połączeniu z napędzaną 
hydraulicznie dmuchawą Kaeser Omega, dostarczającą  
12 m3 powietrza na minutę:

 •  4-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla 
z turbodoładowaniem; 55 kW (74 KM); Spełniający przepisy 
dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Final i EU Stage V; 

 •  Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika  
z panelu operatora

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 • Dostępne są izolowane zbiorniki na emulsję o pojemności 2 m3  
lub 4 m3, które podgrzewane są palnikiem na lekki olej i sterowane 
za pomocą termostatu;

 • Przednie ramię robocze umożliwia pracę w promieniu do 4,5 metra 
i może być sterowane ręcznie przez operatora lub hydraulicznie  
za pomocą joysticka zainstalowanego w kabinie ciężarówki;

 • Możliwość zainstalowania zderzaka przedniego, wymaganego 
przez homologację w Europie;

 • Precyzyjne dozowanie emulsji i kruszywa dzięki elektronicznemu 
systemowi EasyPatchTM, kontrolującemu ilość obu materiałów 
zastosowanych w procesie naprawy,

 • Instalacja cyrkulacji z podgrzewaniem płaszczowym pompy emulsji 
i z filtrem, skracająca czas każdego uruchomienia urządzenia;

 • Zbiorniki na kruszywo dostępne są w dwóch wielkościach:  
4 m3 lub 6 m3;

 •  Podwójne komory zasobnika na kruszywo (60/40) z oddzielnymi 
przenośnikami obsługują dwie różne wielkości kamieni 
wykorzystane w procesie naprawy - większe frakcje są 
wykorzystywane do wypełniania dolnych części ubytków 
w jezdni, dając bardziej trwałą naprawę, podczas gdy mniejsze 
kamienie tworzą gładkie wykończenie na górze i szczelne chronią 
dolne warstwy przed dostępem wody.

ZALETY TECHNOLOGII EMULSJI I KRUSZYWA:

SYSTEM EMULSJI I RAMIĘ ROBOCZE: ZBIORNIK NA KRUSZYWO:

SILNIK GŁÓWNY:
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TERMOSY DO PRZEWOZU MASY BITUMICZNEJ

NAPĘDZANE PRZEZ WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Z NAPĘDEM NIEZALEŻNYM

TYP:

TYP:

STP 1008 AH

STP 1010/4000 FOB

STP 1008/6000 JOYSTP 1008/4000 FOB

STP 1010/6000 FOB

STP 1008/6000 FOB

STP 1010/4000 JOY

Kubota V1505Kubota V1505

Hatz 4H50 TiCDHatz 4H50 TiCD

Kubota V1505

Ewentualne PTO

Kubota V1505 Turbo

Hatz 4H50 TiCD

Kubota V1505 Turbo

26,2 kW26,2 kW

55 kW55 kW

26,2 kW

55 kW

33 kW

55 kW

33 kW

93 Nm93 Nm

240 Nm240 Nm

93 Nm

240 Nm

118 Nm

240 Nm

118 Nm

3000 obr/min3000 obr/min

2800 obr/min2800 obr/min

3000 obr/min

2800 obr/min

3000 obr/min

2800 obr/min

3000 obr/min

4 m30,5 m3

6 m34 m3

6 m3

4 m3

4 m3

6 m3

6 m3

1100 l

80 kW

80 kW

800 l

80 kW

80 kW

2000 l/4000 l2000 l/4000 l

1400 l

80 kW

80 kW

2000 l/4000 l

1100 l

80 kW

80 kW

2000 l/4000 l

1400 l

80 kW

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

3600 kg

3950 kg

2600 kg

3750 kg

3600 kg

3800 kg

3600 kg

3950 kg

3600 kg

4500x2300x2100

6050x2200x2335

4770x2410x2600

5500x2200x2335

4900x2300x2100

5500x2200x2335

4500x2300x2100

6050x2200x2335

4900x2300x2100

STP 1008/4000 JOY

STP 1010/6000 JOY

SILNIK GŁÓWNY

SILNIK GŁÓWNY

MAKSYMALNE CIŚNIENIE DMUCHAWY POWIETRZA

MAKSYMALNE CIŚNIENIE DMUCHAWY POWIETRZA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA TŁUCZNIA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA TŁUCZNIA

DŁUGOŚĆ RAMIENIA ROBOCZEGO

DŁUGOŚĆ RAMIENIA ROBOCZEGO

MOC SILNIKA 

MOC SILNIKA 

WYDAJNOŚĆ POMPY EMULSYJNEJ

WYDAJNOŚĆ POMPY EMULSYJNEJ

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA EMULSJI

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA EMULSJI

MOMENT OBROTOWY SILNIKA

MOMENT OBROTOWY SILNIKA

WYDAJNOŚĆ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO

WYDAJNOŚĆ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO

MOC PALNIKA

MOC PALNIKA

MASA

MASA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ

WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ

WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY POWIETRZA

WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY POWIETRZA

WYMIARY

WYMIARY
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STRASSMAYR AC EH

Seria termo-pojemników Strassmayr AC EH została zaprojektowana do transportu wszystkich rodzajów gorących mieszanek asfaltowych, 
utrzymywanych przez cały czas pracy w idealnym zakresie temperatur. Kontener z termosem można zamontować na platformie lub - dzięki 
opcjonalnej ramie pośredniej - bezpośrednio na podwoziu ciężarówki. Wszystkie funkcje maszyny zasilane są z instalacji hydraulicznej pojazdu. 
Dodatkowe zdalne sterowanie przemysłowe pozwala na obsługę wszystkich funkcji hydraulicznych urządzenia na odległość. Możliwość 
zainstalowania dodatkowego podnośnika do płyty wibracyjnej sprawia, że jest to urządzenie uniwersalne w każdych warunkach.

Termosy do przewozu masy bitumicznej   |   Napędzane przez wał odbioru mocy (WOM)

AC 6000 EH   |  AC 9000 EH   |  AC 12000 EH

 •  System 1-palnikowy ECOTM wyposażony w palnik do lekkiego oleju 
lub palnik gazowy, automatycznie rozdzielający ciepło między 
oba materiałami i zachowujący priorytet dla mieszanki asfaltowej 
(termos AC 12000 jest oferowany tylko z dwoma palnikami);

 •  Elektroniczna kontrola temperatury pracy za pomocą ekranu LCD, 
umieszczonego na głównym pulpicie operatora;

 •  System cyrkulacji emulsji umożliwiający szybsze ogrzewanie 
i uruchomienie urządzenia.

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje zasilana  
z instalacji hydraulicznej pojazdu;

 •  Pojemność zbiornika 250 litrów (AC 6000) i 350 litrów  
(AC 9000 i AC 12000), zbiornik izolowany;

 •  Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika, z czujnikiem 
bezpieczeństwa minimalnego poziomu do pracy palnika;

 •  Hydraulicznie napędzana pompa emulsyjna 
z podgrzewaniem płaszczowym, umożliwiająca łatwy 
rozruch układu emulsji na początku każdego dnia 
roboczego;

 •  Lanca spryskująca wyposażona w wydrążoną dyszę 
stożkową do szybkiego podawania emulsji, 5 metrowy 
wąż z opcjonalnym dodatkowo systemem zwijacza węża.

 •  Dostępny w trzech różnych wielkościach: 6000 kg,  
9000 kg lub 12000 kg;

 •  Precyzyjnie izolowany pojemnik o minimalnej grubości 
wełny 80 mm;

 •  Hydraulicznie otwierane podwójne drzwi umożliwiające 
łatwe załadowanie materiału od góry;

 •  Podajnik ślimakowy dostarczający mieszankę asfaltową, 
z opcjonalnym odchylanym ślimakiem pozwalającym na 
rozszerzenie zakresu roboczego.

SYSTEM PODGRZEWANIA:

ZBIORNIK EMULSJI: POJEMNIK NA MASĘ BITUMICZNĄ:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR AC E

Seria termo-pojemników Strassmayr AC E została zaprojektowana do transportu wszystkich rodzajów gorących mieszanek asfaltowych, 
utrzymywanych przez cały czas pracy w idealnym zakresie temperatur. Kontener z termosem można zamontować na platformie lub - dzięki 
opcjonalnej ramie pośredniej - bezpośrednio na podwoziu ciężarówki. Wszystkie funkcje maszyny mają niezależny napęd dzięki silnikowi 
wysokoprężnemu Kubota. Dodatkowe zdalne sterowanie przemysłowe pozwala na obsługę wszystkich funkcji hydraulicznych urządzenia na 
odległość. Możliwość zainstalowania dodatkowego podnośnika do płyty wibracyjnej sprawia, że jest to urządzenie uniwersalne w każdych 
warunkach.

Termosy do przewozu masy bitumicznej   |   Z napędem niezależnym

AC 6000 E   |  AC 9000 E   |  AC 12000 E

 •  System 1-palnikowy ECOTM wyposażony w palnik do lekkiego 
oleju, automatycznie rozdzielający ciepło między oba materiałami 
i zachowujący priorytet dla mieszanki asfaltowej (termos AC 
12000 jest oferowany tylko z dwoma palnikami);

 •  Elektroniczna kontrola temperatury pracy za pomocą ekranu 
LCD, umieszczonego na głównym pulpicie operatora;

 •  System cyrkulacji emulsji umożliwiający szybsze ogrzewanie 
i uruchomienie urządzenia.

 •  Silnik Kubota D1105; 
3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla; 18,5 kW (25 KM); 
Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4 Interim;

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju. 

 •  Pojemność zbiornika 250 litrów (AC 6000) i 350 litrów (AC 
9000 i AC 12000), zbiornik izolowany;

 •  Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika, z czujnikiem 
bezpieczeństwa minimalnego poziomu do pracy palnika;

 •  Hydraulicznie napędzana pompa emulsyjna 
z podgrzewaniem płaszczowym, umożliwiająca łatwy 
rozruch układu emulsji na początku każdego dnia 
roboczego;

 •  Lanca spryskująca wyposażona w wydrążoną dyszę 
stożkową do szybkiego podawania emulsji, 5 metrowy 
wąż z opcjonalnym dodatkowo systemem zwijacza węża.

 •  Dostępny w trzech różnych wielkościach: 6000 kg,  
9000 kg lub 12000 kg;

 •  Precyzyjnie izolowany pojemnik o minimalnej grubości 
wełny 80 mm;

 •  Hydraulicznie otwierane podwójne drzwi umożliwiające 
łatwe załadowanie materiału od góry;

 •  Podajnik ślimakowy dostarczający mieszankę asfaltową, 
z opcjonalnym odchylanym ślimakiem pozwalającym na 
rozszerzenie zakresu roboczego.

SYSTEM PODGRZEWANIA:

ZBIORNIK EMULSJI: MATERIAL BIN:

SILNIK GŁÓWNY:
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ZALEWARKI DO SZCZELIN

ZABUDOWANE NA RAMIE 

ZABUDOWANE NA PRZYCZEPIE

SILNIK GŁÓWNY

TYP:

POJEMNOŚĆ BAKU PALIWA

WYDAJNOŚĆ PALNIKA

MOC SILNIKA

WYDAJNOŚĆ POMPY EMULSYJNEJ:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA MASY 
BITUMICZNEJ

MOMENT OBROTOWY SILNIKA

WYDAJNOŚĆ PRZENOŚNIKA 
ŚLIMAKOWEGO:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA EMULSJI

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

MASA

WYMIARY

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU 
HYDRAULICZNEGO: 

AC 6000 EH

- - -

- - -

85 kW 100 kW 100 kW

4,5 m3 5,2 m3 7,2 m3

400 l 340 l 340 l

- - -

2x11 kg 40 l 40 l

16 l/min 16 l/min 16 l/min

0,17 m3/min 0,17 m3/min 0,17 m3/min

2700 kg 3100 kg 4500 kg

4100x2300x1760 3900x2200x1700 5300x1700x2200

PTO PTO PTO

- - -

AC 6000 E

70Nm

3000 obr/min

100 kW

4,5 m3

400 l

60 l

40 l

16 l/min

0,17 m3/min

3000 kg

3900x2400x1700

Kubota D1105

18,5 kW

AC 12000 EHAC 9000 EH AC 9000 E

70Nm

3000 obr/min

100 kW

5,2 m3

340 l 

60 l

40 l

16 l/min

0,17 m3/min

3100 kg

3900x2200x1700

Kubota D1105

18,5 kW

AC 12000 E

70Nm

3000 obr/min

100 kW

7,2 m3

340 l

60 l

40 l

16 l/min

0,17 m3/min

4500 kg

5300x1700x2200

Kubota D1105

18,5 kW
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STRASSMAYR RWK FRAME

Zalewarka do szczelin Strassmayr RWK FR jest przeznaczona do łatwego przygotowania i dozowania specjalnych mas uszczelniających do 
pęknięć, złączy, szczelin i dylatacji lub krawędzi dróg. Konstrukcja tego urządzenia umożliwia łatwy montaż na dowolnej platformie. Główne 
ściany kotła podgrzewającego ogrzewane są olejem termicznym, co pozwala na utrzymywanie materiałów uszczelniających w temperaturze do 
200 ˚C. Pionowy mieszalnik i podgrzewany ruszt umieszczone są na górze kotła i zapewniają stałe dostarczanie masy uszczelniającej do lancy 
spryskiwacza bez ryzyka zablokowania pracy mieszalnika podczas dodawania świeżych bloków masy zalewowej.

Zalewarki do szczelin   |   Zabudowane na ramie

RWK 450/350 frame   |  RWK 600/500 frame

 •  Zbiornik główny o pojemności 350 litrów lub 500 litrów;
 •  Olej termiczny ogrzewany palnikiem na lekki olej lub palnikiem 
gazowym;

 •  Mieszalnik poziomy z napędem hydraulicznym, zapewniający 
utrzymywanie stałej temperatury w całej objętości kotła i sprawne 
mieszanie materiału uszczelniającego;

 •  Pompa masy asfaltowej całkowicie zanurzona w materiale;
 •  Lanca spryskująca z dwoma różnymi rodzajami dysz do łatwego 
nakładania mas uszczelniających, połączona izolowanym wężem 
o długości 5 metrów;

 •  Sprężarka powietrza i instalacja wydmuchowa do czyszczenia.

 • Silnik Kubota D1105;
 • 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla;  
18,5 kW (25 KM); Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin  
EPA Tier 4 Interim. 

 • Opcjonalnie w wersji ECO: 
Silnik Kubota DF972 LPG; 3-cylindrowy, rzędowy silnik napędzany 
LPG; 22 kW (29 KM); 
Umożliwiający nawet pracę w ograniczonych obszarach miejskich.

 • Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 • Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju.

 •  Wąż podgrzewany elektrycznie, zapewniający płynny 
przepływ masy uszczelniającej do lancy;

 •  Zestaw dysz spryskujących, zamontowanych z przodu 
urządzenia, służących do spryskiwania krawędzi świeżo 
ułożonej warstwy masy bitumicznej.

KOCIOŁ I SYSTEM PODAWANIA:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

SILNIK GŁÓWNY:
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STRASSMAYR RWK H

Zalewarka do szczelin Strassmayr RWK H jest przeznaczona do łatwego przygotowania i dozowania specjalnych mas uszczelniających do 
pęknięć, złączy, szczelin i dylatacji lub krawędzi dróg. Urządzenie jest zamontowane na przyczepie i wyposażone we wszystkie niezbędne 
połączenia do pojazdu. Główne ściany kotła podgrzewającego ogrzewane są olejem termicznym, co pozwala na utrzymywanie materiałów 
uszczelniających w temperaturze do 200 ˚C. Pionowy mieszalnik i podgrzewany ruszt umieszczone są na górze zbiornika i zapewniają stałe 
dostarczanie masy uszczelniającej do lancy spryskiwacza, bez ryzyka zablokowania pracy mieszalnika podczas dodawania świeżych bloków 
masy zalewowej.

Zalewarki do szczelin   |   Zabudowane na przyczepie

RWK 450/350 H  |  RWK 600/500 H

 •  Zbiornik główny o pojemności 350 litrów lub 500 litrów;
 •  Olej termiczny ogrzewany palnikiem na lekki olej lub palnikiem 
gazowym;

 •  Mieszalnik poziomy z napędem hydraulicznym, zapewniający 
utrzymywanie stałej temperatury w całej objętości kotła i sprawne 
mieszanie materiału uszczelniającego;

 •  Pompa masy asfaltowej całkowicie zanurzona w materiale;
 •  Lanca spryskująca z dwoma różnymi rodzajami dysz do łatwego 
nakładania mas uszczelniających, połączona izolowanym wężem 
o długości 5 metrów;

 •  Sprężarka powietrza i instalacja wydmuchowa do czyszczenia.

 •  Silnik Kubota D1105;
 • 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, rzędowy silnik Diesla;  
18,5 kW (25 KM); Spełniający przepisy dotyczące emisji spalin  
EPA Tier 4 Interim. 

 • Opcjonalnie w wersji ECO: 
Silnik Kubota DF972 LPG; 3-cylindrowy, rzędowy silnik napędzany 
LPG; 22 kW (29 KM); 
Umożliwiający nawet pracę w ograniczonych obszarach miejskich.

 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju. 

 •  Hydrauliczny napęd własny urządzenia, umożliwiający 
pracę z prędkością do 9 km/h;

 •  Wąż podgrzewany elektrycznie, zapewniający płynny 
przepływ masy uszczelniającej do lancy;

 •  Zestaw dysz spryskujących, zamontowanych z przodu 
urządzenia, służących do spryskiwania krawędzi świeżo 
ułożonej warstwy masy bitumicznej.

KOCIOŁ I SYSTEM PODAWANIA:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

SILNIK GŁÓWNY:
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FREZARKI DO SZCZELIN

Z WŁASNYM NAPĘDEM

SILNIK GŁÓWNY

TYP:

DŁUGOŚĆ WĘŻA LANCY

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA GŁÓWNEGO:

MOC SILNIKA

CIŚNIENIE W UKŁADZIE POWIETRZA

WYDAJNOŚĆ POMPY MASY USZCZELNIAJĄCEJ

MOMENT OBROTOWY SILNIKA

POJEMNOŚĆ BAKU PALIWA

PRĘDKOŚĆ JAZDY

MOC PALNIKA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO

MASA

WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ

WYMIARY

ILOŚĆ OLEJU TERMALNEGO

RWK 450/350FR RWK 600/500H

70Nm70Nm70Nm70Nm

3000 obr/min3000 obr/min3000 obr/min3000 obr/min

500l350l500l350l

35 l/min35 l/min35 l/min35 l/min

190 kW100 kW190 kW190 kW

190 l170 l190 l190 l

4 m4 m4 m4 m

8bar8bar8bar8bar

60l60l60l60l

0-10 km/h0-10 km/h--

20l20l20l20l

2500 kg2400 kg1800 kg1700 kg

61,5 - 84,5 l/min61 l/min61 l/min61 l/min

5000x1800x25005000x1800x25002950x1800x20702950x1800x2070

Kubota D1105Kubota D1105Kubota D1105Kubota D1105

18,5 kW18,5 kW18,5 kW18,5 kW

RWK 450/350HRWK 600/500FR
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STRASSMAYR S FF

Frezarka do szczelin Strassmayr S FF służy do przygotowywania szczelin dylatacyjnych w nowych powierzchniach lub czyszczenia pęknięć 
przed zastosowaniem specjalnych mas uszczelniających w uszkodzonych nawierzchniach drogi. Napęd hydrauliczny tych kompaktowych 
i wytrzymałych urządzeń pozwala na łatwą i wygodną pracę. Kierownica jest bezpośrednio połączona z narzędziem tnącym, co umożliwia 
płynne cięcie bez względu na drogę frezowania szczelin. Składana ochrona operatora i pasy bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo 
operatora.

Frezarki do szczelin   |   Z własnym napędem

S FF 12  |  S FF 27

 •  Niska waga i małe wymiary umożliwiające łatwy transport 
urządzenia;

 •  Hydrauliczny napęd własny umożliwiający prędkość do 7 km/h;
 •  Możliwość śledzenia linii frezowania pęknięcia;
 •  System czyszczenia z napędem przez spaliny wydechowe do 
lepszego obserwowania tarczy tnącej;

 •  Łatwa hydrauliczna regulacja głębokości cięcia.

 •  S FF 12: silnik Hatz 1D81C 
1-cylindrowy silnik Diesla z elektrycznym rozrusznikiem, 13 KM.

 •  S FF 27: silnik Hatz 2L41C; 
2-cylindrowy silnik Diesla z elektrycznym rozrusznikiem, 27 KM.

 • Oba silniki spełniają przepisy dotyczące emisji spalin EPA Tier 4. 
 •  Pompa hydrauliczna napędzająca wszystkie funkcje;
 •  Zbiornik oleju hydraulicznego z chłodnicą, filtrem i wskaźnikiem 
temperatury/poziomu oleju. 

 •  S FF 12: Maksymalna głębokość cięcia: 25 mm;
 •  S FF 27: Maksymalna głębokość cięcia: 35 mm;
 •  Tarcza tnąca z elementami z węglika spiekanego 
o średnicy 160 mm;

 •  Możliwość cięcia asfaltu (w opcji betonu).

ZALETY SAMOBIEŻNEJ FREZARKI DO SZCZELIN:

SZCZEGÓŁY NARZĘDZIA TNĄCEGO:

SILNIK GŁÓWNY:
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Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach, skontaktuj 
się z dealerem znajdującym się w Twoim kraju, który dostarczy 
Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat najnowszych 
innowacji w technologii naprawy i konserwacji dróg.

Aby znaleźć swojego dealera, odwiedź naszą stronę internetową:

www.strassmayr.com/distributors/

Firma Strassmayr Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów w tym katalogu.

SILNIK GŁÓWNY

TYP: S FF 12 S FF 27

WYMIARY

ŚREDNICA TARCZY TNĄCEJ

MOC SILNIKA

POJEMNOŚĆ BAKU PALIWA

SZEROKOŚĆ TARCZY TNĄCEJ

MOMENT OBROTOWY SILNIKA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA

WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ

POKONYWANIE WZNIESIEŃ

MASA

34 Nm 100 Nm

2800 obr/min 2600 obr/min

160 mm 160 mm

10 mm 10 mm

3 km/h 15 km/h

480 kg 1200 kg

1800x600x1900 2300x950x2100

7 l 70 l

18,5 l 30 l

25 l/min

11%

147 l/min

13%

Hatz 1D81C Hatz 2L41C

9 kW 23,5 kW
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