ASFALT
PLENTLERİ
EXPRESS

80-320 t/h

EXPERT

240-320 t/h

● Hızlı

kurulum
kolaylığı
● Ekonomik fiyat

● Tam

GREEN TYPE 200-240 t/h

SUPER GT 200-350 t/h

● Yüksek

stoklama kapasitesi
platform ve merdivenler
● Yeni teknolojilerin entegrasyonuna uygun

● Green

MAJESTIC 260-350 t/h

EXPRESS MOBİL

● Yüksek

● Batch

● Nakliye

● Geniş

Kapasiteli
için ideal
● Çift elekle hızlı reçete değişikliği
● 5 cins asfalt stoklama imkanı
● Metropoller

kapalı mikser kulesi
alanda ekonomik kurulum
● Konteynır ebatlarında
● Ekonomik fiyat
● Dar

Type özelliklerine ek olarak;
sıcak silo kapasitesi
● Tam kapalı mikser kulesi
● 5 cins asfalt stoklama imkanı
● Yüksek

veya Continuous
kurulum
● Kolay Nakliye
● Hızlı

80-240 t/h

KOLAY TAŞINABİLİR
ASFALT PLENTLERİ

EXPRESS 80-320 T/H
E-MAK “Express” serisi asfalt plentleri, üretim
kapasitesi 80-320 ton/saat olan küçük ve orta
ölçekli asfalt üretim tesisleri için tasarlanmış ve
üretilmiştir.
E-MAK “Express” serisi asfalt plentleri, sık yer
değiştirmesi gereken şehir içi ve şehirler arası yol
inşaatı ve bakım projelerinde tercih edilmektedir.

+
Nakliyede
büyük kolaylık

E-MAK “Express” serisi geniş opsiyonlara sahip
olup, müşteri ihtiyacına en uygun kombinasyonu
sağlamaktadır. E-MAK “Express” serisi çevre
dostudur, modüler yapısı sayesinde nakliyesi,
montajı ve bakımı kolaydır.
● Ağır hizmete uygun

● Twin (İkiz) olarak kuruluma uygun

● Minimum enerji tüketimi

● 11 TIR* ile nakledilebilir

● Ekonomik işletme maliyeti

● Hızlı kurulum

● Yüksek üretim verimi

● Ekonomik fiyat

● Kolay bakım
● Yüksek kaliteli, uzun ömürlü komponentler

● Mikser altı ve yan bunkerler ile 300 tona
kadar asfalt stoklama imkanı

● Kullanıcı dostu, ileri teknoloji kontrol ve
kumanda sistemi

*2,5 x 3 x 13,6 m Brandalı Mega Tır

● Dünyanın her yerine on-line bakım desteği

Yüksek kaliteli,
uzun ömürlü komponentler

+

KOLAY TAŞINABİLİR
ASFALT PLENTLERİ

EXPERT 240-320 T/H
E-MAK “Expert” serisi asfalt plentleri, üretim
kapasitesi 240-320 ton/saat olan orta ve yoğun
hizmet gerektiren asfalt üretim tesisleri için
tasarlanmış ve üretilmiştir.
E-MAK “Expert” serisi asfalt plentleri sık yer
değiştirmesi gereken ve dar alanlarda kısa
sürelerde kurulacak şehir içi ve şehirler arası yol
inşaatı ve bakım projelerinde tercih edilmektedir.
Özel tasarımı sayesinde emisyon değerleri
minimize edilmiş, zeminde kullanılacak beton
miktarı azaltılmış ve kurulum süresi bir haftadan
az bir süreye düşürülmüştür.
● Ağır hizmete uygun
● Tam kapalı mikser kulesi
● Minimum enerji tüketimi
● Ekonomik işletme maliyeti
● Yüksek üretim verimi
● Kolay kurulum
● Kolay bakım
● Yüksek kaliteli, uzun ömürlü komponentler
● Kullanıcı dostu, ileri teknoloji kontrol ve
kumanda sistemi
● Dünyanın her yerine on-line erişim bakım desteği

+
Dar alanda
ekonomik kurulum

● Brülör alevi nem sensörü ile otomatik
kontrol edilebilir
● Toz, sıvı ve paket katkı sistemi eklenebilir
● Twin (İkiz) olarak kuruluma uygun
● Ekonomik fiyat
● Konteynır ebatlarında
● 13 TIR* ile nakledilebilir
● 10 gün içinde kurulum
*2,5 x 3 x 13,6 m Brandalı Mega Tır

Kullanıcı dostu,
ileri teknoloji kontrol ve
kumanda sistemi

+

SABİT
ASFALT PLENTLERİ

GREEN TYPE 200-240 T/H
E-MAK “Green Type” serisi asfalt plentleri özellikle
orta ölçekli ve her projeye uygun üretim tesisi olarak
tasarlanmıştır. Yoğun ve ağır hizmete dayanıklı üretilen
E-MAK “Green Type” asfalt plentleri müşterilerin
kapsamlı ihtiyaçları için son teknoloji ile donatılmıştır.
Çevreyle dost, minimum işletim maliyetleri sunan
“Green Type” asfalt plentleri geleceğe dönük her
türlü yeni teknoloji entegrasyonuna izin veren, kule
katlarında geniş alanlar sunan konstrüksiyonu
sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilecek yapıdadır.
Modüler yapısı sayesinde nakliye ve montaj
kolaylığı sağlar.
● Dıştan kolayca kapatılabilmesi özelliği
çevreci olmasını sağlamıştır
● Mastik ve Stone mastik asfaltı üretimi için
ideal tasarım
● Ağır hizmete uygun
● Yüksek stoklama kapasitesi
● Geniş platform ve merdivenler
● Minimum enerji tüketimi
● Ekonomik işletme maliyeti
● Yüksek üretim verimi
● Yeni teknolojilerin entegrasyonuna uygun
● Kolay bakım

+

Kullanıcı dostu,
ileri teknoloji kontrol ve
kumanda sistemi

● Yüksek kaliteli, uzun ömürlü komponentler
● Dünyanın her yerine on-line erişim bakım desteği
● Brülör alevi nem sensörü ile otomatik
kontrol edilebilir
● Toz, sıvı ve paket katkı sistemi eklenebilir
● Twin (İkiz) olarak kuruluma uygun
● 16 TIR* ile nakledilebilir
● 20 gün içinde kurulum
*2,5 x 3 x 13,6 m Brandalı Mega Tır

Ağır şartlarda
minimum yakıtla
yüksek verimli kurutma

+

SABİT
ASFALT PLENTLERİ

SUPER GT 200-350 T/H
● Dıştan kolayca kapatılabilmesi özelliği çevreci 		
● Yüksek üretim verimi
olmasını sağlamıştır
● Kolay bakım

● Sıcak asfalt geri dönüşüm kulesi ile ekonomik
● Yüksek sıcak silo kapasitesi

● Kullanıcı dostu, ileri teknoloji kontrol ve
kumanda sistemi

● Mastik ve Stone mastik asfaltı üretimi için
ideal tasarım

● Dünyanın her yerine on-line erişim bakım desteği

● Ağır hizmete uygun

● Toz, sıvı ve paket katkı sistemi eklenebilir

● Tam kapalı mikser kulesi
● 5 cins asfalt stoklama imkanı
● Çevre dostu
● Ekonomik işletme maliyeti

● Brülör alevi nem sensörü ile otomatik kontrol edilebilir
● Twin (İkiz) olarak kuruluma uygun
● 20 TIR* ile nakledilebilir
● 30 gün içinde kurulum
*2,5 x 3 x 13,6 m Brandalı Mega Tır

+

+
Minimum
enerji tüketimi

Yüksek kaliteli,
uzun ömürlü
komponentler

+

Yüksek sıcak silo
kapasitesi

SABİT
ASFALT PLENTLERİ

MAJESTIC 260-350 T/H
E-MAK “MAJESTIC” serisi asfalt plentleri özellikle
otoyol veya metropoller için gerekli yüksek
üretim kapasitesine sahiptir.
E-MAK “MAJESTIC” serisi asfalt plentleri birden
fazla asfalt cinsine aynı anda ihtiyaç duyan,
kalıcı tesislerde uzun yıllar hizmet vermeyi
planlayan müşterilerimiz için tasarlanmıştır.

+
Metropoller için ideal
Yüksek kapasiteli üretim

● Mastik ve Stone mastik asfaltı üretimi
için ideal tasarım
● Metropol için ideal
● Büyük otoyol projeleri için ideal
● 5 cins asfalt stoklama imkanı
● Yüksek performans, düşük enerji sarfiyatı
● Kaliteli ve uzun kullanım ömrüne
sahip komponentler
● Üstün teknoloji kumanda sistemi
● Challenger sistemine entegrasyon imkanı

+
Çift elekle hızlı
reçete değişikliği

+

Yüksek performans,
düşük enerji sarfiyatı

KOLAY TAŞINABİLİR
ASFALT PLENTLERİ

EXPRESS MOBILE 80-240 T/H
E-MAK "Mobile" serisi asfalt plentleri, üretim
kapasitesi 80-240 ton/saat olan asfalt üretim
tesisleri için tasarlanmış ve üretilmiştir.
E-MAK "Mobile" serisi asfalt plentleri,
sık yer değiştirmesi gereken şehir içi ve
şehirler arası yol bakım projelerinde
tercih edilmektedir.
E-MAK "Mobile" serisi tekerlekli modüler yapısı
sayesinde nakliyesi, montajı ve bakımı kolaydır.

+

Batch ve Continuous
Hızlı kurulum,
Kolay nakliye

● Kolay kurulum ve soket tipi kablo bağlantıları

● Dünyanın her yerine on-line bakım desteği

● Tekerlekli römork üzerine yerleştirilmiş
ana üniteler

● Opsiyonel mikser altı bunker ile asfalt
stoklama imkanı

● Hızlı demontaj, nakliye ve tekrar kurulum

● Standart karayolları gabari ölçülerinde

● Askeri projelere uygun
● Kolay bakım
● Yüksek kaliteli, uzun ömürlü komponentler
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