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Traktorový urovnávač asfaltové směsi 
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Naše firma vyrábí a dodává jednoduchý, ale účelový stroj pro opravy upravených výtluků na silnici při 
použití asfaltové balené směsi. Toto zařízení je velice užitečným pomocníkem pro firmy a organizace 
zabývající se opravami a rekonstrukcemi komunikací. Slouží pro snadné urovnávání teplé balené 
asfaltové směsi do požadované výšky a šířky při opravách vozovek. Stroj je vhodný používat i pro 
opravy krajnic, kde lze výšku asfaltové směsi nastavit s různou výškou hradítka v pravé a levé části 
stroje. Konstrukce stroje je tvořena robustním kovovým rámem křížového tvaru. Celý stroj má zařízení 
pro agregaci k traktorovému nosiči za pomoci tříbodového závěsu kategorie II. Zároveň je upínání 
řešeno tak, aby stroj mohl jednoduše kopírovat sklon vozovky i v příčném směru. Boční křídla jsou 
vybavená ve spodní části výměnnými kluzáky. Pracovní šířku lze nastavit jednoduše od 50 mm do 
2.500 mm jak symetricky, tak i asymetricky (vlevo – vpravo) za pomoci bočních křídel ovládaných 
hydraulicky z lávky pro obsluhu. Výška hradítka, kterou se určuje výška pokládané asfaltové směsi 
před zaválcováním je stavitelná v rozmezí 0–200 mm, a to za pomoci hydraulických válců ovládaných 
samostatně na hydraulickém rozvaděči. Uprostřed stroje je mechanická klapka pro usměrňování toku 
balené asfaltové směsi. Celý stroj je standardně dodáván v barvě oranžové RAL 2011. Zadní část je 
opatřena osvětlením splňujícím provoz na pozemních komunikacích včetně veškerých bezpečnostních 
červenobílých šrafování, praporků a piktogramů. Všechny dodávané stroje jsou schváleny pro provoz 
na pozemních komunikacích včetně technického osvědčení. 

 

Základní rám  ocelový svařenec z uzavřených profilů 

Celková šířka/délka mm 2.650 / 2.550 

Pracovní šíře mm 50 – 2.500 

Pracovní výška mm 0 – 200 

Hmotnost kg 820 

Ovládání – pracovní šíře 
                  – pracovní výška 
          –  směr toku asfaltové směsi  

 hydraulicky 
hydraulicky 

mechanicky usměrňovací klapkou 

Agregace k traktorovému nosiči  TBZ kategorie   . 

Barva  standardně oranžová RAL 2011 
 

Záruční doba na celý stroj je 24 měsíců od data předání. Součástí dodávky je dodání stroje na místo 
určení zadavatelem včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.  
Dodací lhůta 2 měsíce od podpisu kupní smlouvy. 
 
Dodávané dokumenty spolu se strojem: 
- návod k obsluze v českém jazyce 
- katalog N. D. 
- prohlášení o shodě 
- technické osvědčení včetně výpisu 
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