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ASFALT TESİSİ VE EKİPMANLARI
ASPHALT PLANT & EQUIPMENT



Power Asphalt, 80-240 ton kapasiteli asfalt plentleri sayesinde orta ve büyük iş hacmine sahip taahhüt grupları için geniş ürün 
çeşitliliği sunmaktadır. 

Power Asphalt Plants a wide range of products for contracting groups with medium and large business volume thanks to 80-240 ton capacity 
asphalt plants.

Mobil Asfalt Plenti(80-240 ton/saat)
Mobile Asphalt Mixing Plant (80-240 ton/hour)

• Optimum fiyat, yüksek performans
• Hassas tartım ve yüksek kalitede karışım
• Verimi yüksek kurutucu
• Kolay bakım
• 7/24 satış sonrası destek
• Uygun fiyatlarla yedek parça imkanı
• Operatör dostu otomasyon sistemi
• Kolay montaj-demontaj imkanı
• Değişik asfalt üretime uygun üretimler
(mastik asfalt, renkli asfalt, geri dönüşüm)

Power Asphalt Plants Avantajları
•Optimum price, high performance
• Precision weighing and high quality blend
• High efficiency dryer
• Easy Maintenance
• 7/24 aster sale support
• Possibility of spare parts at reasonable prices
• Operator friendly automation system
• Easy assembly and disassembly possibility
• Products suitable for different asphalt production 

Power Asphalt Plants Advantages
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Soğuk agrega siloları, kurutucuya homojen ve istenen oranda agrega beslemesi yapar .

Avantajlarımız;

• Fonksiyonel tasarımı sayesinde nakliye ve mon  t a  j d a     kolaylık sağlar. İlaveleri civatalı tasarıma sahiptir.  
• Mukavemeti yüksek silo şasesi ve bükümlü gö  v  d  e s  i   sayesinde yük altında şekil değişimine uğramaz.
•   Frekans kontrollü dozaj bantları sayesinde her bir malzeme istenilen oranda verilebilir .
•   Nem ölçme sensörü ile kurutucu brülörünün alev b o  y  u    otomatik olarak kontrol edilebilir, (opsiyonel)  

Cold aggregate silos make the dryer homogeneous and feed the aggregate in the desired order.

Our Advantages;

• Thanks to its functional design, it facilitates transportation and installation. Attachments have bolted design.
• Thanks to its high strength silo casing and twisted body undergoes no change in shape under load.
• Thanks to the frequency-controlled dosing bands, each material can be supplied in any desired rate.
• The flame size of the dryer burner can be controlled automatically with the measurement sensor (optional)

Soğuk Silolar
Cold Silos
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Power asphalt kurutucu, özel kanat tasarımı sayesinde maksimum ısı transfer yüzeyi oluşturur. Minimum yakıt 
sarfiyatıyla agreganın neminin alınmasını ve istenilen sıcaklığa kadar ısıtılmasını sağlar 

Avantajlarımız;

• Kurutucu makaraları ve ringleri uzun ömürlü dövem çelikten imal edilmektedir.
• Gövde yükünü eşit dağıtan, kolay değiştirilebilir civatalı kompanzasyon yayları
• Paslanmaz çelik izolasyon kaplaması ve ısı transfer şartlarına uygun taşyünü kaplı gövde
• Sost starter kalkış desteği ile yüklü iken sorunsuz çalışma
• Agreganın nem ve miktarına göre otomatik ayarlanabilen brülör (opsiyonel)

Kurutucu
Dryer

The Power asphalt dryer creates a maximum heat transfer surface thanks to its special wing design. With minimum 
fuel consumption, it allows the removal of humidity of aggregate and heat it up to the desired temperature.

Our Advantages;

• Dryer rollers and rings are manufactured from long-life forged steel.
• Easily interchangeable bolt-type compensation springs that distributes body load evenly
• Suitable for stainless steel insulation coating and heat transfer, rockwool covered body
• With sost starter support, operation without problem under load
• Automatically adjustable burner according to humidity and amount of aggregate (optional)
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Power Asph Pl e  n  t i   mikseri, uzun aşınma parçaları ömrü ve   homojen karışım sağlar    

Özellikler;

Ağır hizmet grubu yüksek k  a  l it  e l  i  redüktör.  
 • Isıya ve aşınmaya dayanıklı iç astarlar

• Uzun ömürlü kol ve pabuçlar
• Çist klapeli boşaltma sistemi

• Dıştan rezistans ısıtmalı boşal t m   a   klapesi  

The Power Asphalt Plant mixer provides long wear parts life and homogeneous blend.

Features;

• Heavy duty group high quality reducer.
• Heat and abrasion resistant inner liners
• Long life arms and shoes
• Double-valved discharge system external resistance heating
• Discharge valve with

Karıştırıcı
Mixer

•
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       Asphalt Plenti filtre sistemi, as f  a  l t  üretimi sırasında ortaya çıkan gazı ve tozu ayrıştırır.   
Ayrışan    filler tozu istenilirse karışımda kullanılabilir.  

Özellikler;

• Giriş ve çıkış sıcaklık ölçme
• Torbaları yanmadan korumak için temiz hava klapesi
• Dikey kasetli nomex filtre torbaları
• Toz sızdırmaz tasarım
• Kolay torba değişimi
• Ters hava akışlı torba temizleme sistemi
• İklim koşullarına ve ısı transferine uygun izolasyon

The Power Asphalt Plant filter system  s e  p  a  rates the gas and dust generated during asphalt production.
The decomposed filler dust can be used in mixture if  d  e  s i red.      

Features;

• Input and output temperature measurement
• Clean air valve to protect bags from burns
• Nomex filter bags with vertical casette
• Dust-proof design
• Easy bag changing
• Reverse air flow bag cleaning system
• Insulation suitable for climate conditions and heat transfer

Filtre Sistemi 
 Filter System

5

Power



Bitumen Emulsion Plant

Thanks to the Polita CalTech thermal oil generator three-pass design user friendly in all asphalt plants and asphalt storage 
systems with high heat transfer efficiency.

SPECIFICATIONS
• Production in capacities 250000 - 500000 - 750000 -1000000 -1500000 - 2000000 kcal/hour
• Three-pass spiral-type boiler tube according to DIN7175 and DIN2448
• Thanks to the spiral pipe thermal vulnerability is minimized and oil breakdown is prevented
• Ability to work with diesel, fuel-oil, natural gas     
• Digital thermostatic control at hot oil inlet-outlet
• Differential pressure process for oil flow-pressure safety   
• Fast and efficient heating with collector system
• Heat-resistant oil pump and filter for long-term smooth operation

Kızgın Yağ Kazanı
Hot Oil Boiler

BİTÜM EMÜLSİYON TESİSİ

Power Asphalt  kızgın yağ jeneratörü üç geçişli tasarımı sayesinde yüksek ısı transferi verimiyle tüm asfalt plentleri ve 
asfalt depolama sistemlerinde kullanıcı dostudur. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

• 250000 - 500000 - 750000 -1000000 -1500000 - 2000000 kcal/saat kapasitelerde üretim
• DIN 7175 ve DIN 2448'e uygun üç geçişli spiral tipte kazan borusu
• Spiral boru sayesinde termal kırılganlık en aza indirilir ve yağ bozulması önlenir
• Dizel, fuel - oil, doğalgaz ile çalışabilme imkanı
• Kızgın yağ giriş-çıkışında dijital termostatik kontrol
• Yağ akış- basınç güvenliği için fark basınç prosestatı
• Kollektör sistemi ile hızlı ve verimli ısınma
• Isıya dayanıklı yağ pompası ve filtresi ile uzun süreli  sorunsuz çalışma imkanı
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Bitüm Tankları
Bitumen Tanks

Power asphalt bitüm tankları, izolasyon ve tesisat sistemleri hızlı ısıtma, düşük ısı kaybı, kaliteli işçilik ile her türlü s ervis ve 
stok uygulamalarınız için en ideal çözümdür.  

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Bitüm, Polimer Modifiye Bitüm, Bitüm Emülsiyonu tanklarında standart veya standart dışı ölçülerde, proje ihtiyaçlarınıza uygun, 
istenilen kapasite, ısıtma yüzey alanı, izolasyon vb. özelliklere göre çeşitli ve kaliteli imalat.
• Yatay veya dik karıştırıcılı tank imalatı
• Elektrik veya kızgın yağ ısıtmalı tank imalatı 
• İzolasyon öncesi sızdırmazlık testi
• Çelik çekme ısıtıcı borular ile uzun ömür ve sızdırmazlık
• İç ve dışta TIG kaynağı ile yüksek dayanım 
• Kaliteli pompa,pano ve vana ve tesisat ekipmanları

Power asphalt  bitumen tanks, isolation and installation systems fast heating, low heat loss, high quality workmanship is the 
ideal solution for all kinds of service and stock applications.

SPECIFICATIONS

• Bitumen, Polymer Modified Bitumen, Bitumen Emulsion tanks in standard or non-standard measurements, suitable for your 
project needs, desired capacity, heating surface area, insulation and so on. various and high quality manufacturing according 
to the specifications.

• Sealing test before  i n  s u  l a  tion

  •  High strength with inner and outer TIG welding
• Quality pumps, panels and valves and plumbing equipment

• Manufacture of horizontal or vertical mixer tank
• Manufacture of electric or hot oil heated tank

•  Long life and tightness with steel drawing heating pipes
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