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IZOLOVANÉ KONTEJNERY od německého výrobce AMTEC
pro přepravu teplých asfaltových směsí (objem 1,2 – 8 tun)

• malá vlastní hmotnost   
• rychlé dodací lhůty        

• snadné ovládání a manipulace
• možné úpravy dle přání zákazníka
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IZOLOVANÉ KONTEJNERY 
pro přepravu teplých asfaltových směsí (objem 1,2 – 8 tun)

Prodejce: HEVOLIT GROUP s.r.o., Strojnická ulice, Stod CZ-33301

TC 1,2t ASPHALTBOX

Technická data (rozměry bez namontovaných čás�):
Délka: 1600 mm, šířka: 1200 mm, výška: 960 mm
Objem: 0,81 m3
Nosnost: 1450 kg, vlastní hmotnost: cca 350 kg
Barva: RAL 2011 komunální oranžová
Vybavení:
Vyklápěcí skluz 400 mm, 2-dílný izolovaný násypný poklop, 4ks oka pro jeřáb a kurty, izolace všesměrová 10 cm,
příprava pro pevné přišroubování ve spodní části, pohyblivé díly jsou pozinkované

TC 3t ASPHALTBOX

Technická data (rozměry bez namontovaných čás�):
Délka: 2500 mm, šířka: 1500 mm, výška: 1160 mm
Objem: 2,0 m3
Nosnost: 3600 kg, vlastní hmotnost: cca 681 kg
Barva: RAL 2011 komunální oranžová
Vybavení:
Vyklápěcí skluz 400 mm, 2-dílný izolovaný násypný poklop, 4ks oka pro jeřáb a kurty, izolace všesměrová 10 cm,
příprava pro pevné přišroubování ve spodní části, pohyblivé díly jsou pozinkované, dopomoc pro otvírání násypného 
poklopu, kapsy pro vysokozdvižný vozík  
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TC 3t ASPHALTBOX Unimog

Technická data (rozměry bez namontovaných čás�):
Délka: 1900 mm, šířka: 1500 mm, výška: 1360 mm
Objem: 2,0 m3
Nosnost: 3600 kg, vlastní hmotnost: cca 650 kg
Barva: RAL 2011 komunální oranžová
Vybavení:
Vyklápěcí skluz 400 mm, 2-dílný izolovaný násypný poklop, 4ks oka pro jeřáb a kurty, izolace všesměrová 10 cm,
příprava pro pevné přišroubování ve spodní části, pohyblivé díly jsou pozinkované, dopomoc pro otvírání násypného 
poklopu, kapsy pro vysokozdvižný vozík

TC 5t ASPHALTBOX

Technická data (rozměry bez namontovaných čás�):
Délka: 3000 mm, šířka: 1500 mm, výška: 1360 mm
Objem: 3,5 m3
Nosnost: 6300 kg, vlastní hmotnost: cca 850 kg
Barva: RAL 2011 komunální oranžová
Vybavení:
Vyklápěcí skluz 400 mm, 2-dílný izolovaný násypný poklop, 4ks oka pro jeřáb a kurty, izolace všesměrová 10 cm,
příprava pro pevné přišroubování ve spodní části, pohyblivé díly jsou pozinkované, dopomoc pro otvírání násypného 
poklopu, kapsy pro vysokozdvižný vozík

TC 8t ASPHALTBOX

Technická data (rozměry bez namontovaných čás�):
Délka: 3000 mm, šířka: 2000 mm, výška: 1360 mm
Objem: 5,1 m3
Nosnost: 9200 kg, vlastní hmotnost: cca 1050 kg
Barva: RAL 2011 komunální oranžová
Vybavení:
Vyklápěcí skluz 400 mm, 2-dílný izolovaný násypný poklop, 4ks oka pro jeřáb a kurty, izolace všesměrová 10 cm,
příprava pro pevné přišroubování ve spodní části, pohyblivé díly jsou pozinkované, dopomoc pro otvírání násypného 
poklopu, kapsy pro vysokozdvižný vozík    
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TC 6t TWINBOX
(kontejner s dvěmi komorami)

Technická data (rozměry bez namontovaných čás�):
Délka: 3500 mm, šířka: 1800 mm, výška: 1160 mm
Objem: 3,7 m3
Nosnost: 6600 kg, vlastní hmotnost: cca 1100 kg
Barva: RAL 2011 komunální oranžová
Vybavení:
Vyklápěcí skluz 400 mm, 2-dílný izolovaný násypný poklop, 4ks oka pro jeřáb a kurty, izolace všesměrová 10 cm,
příprava pro pevné přišroubování ve spodní části, pohyblivé díly jsou pozinkované, dopomoc pro otvírání násypného 
poklopu, kapsy pro vysokozdvižný vozík  

VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Varianta podpěrných nohou s možnos� regulace 
výšky 90-140cm, 4 nohy s klikou a zpevňující křížem

Varianta podpěrných nohou jednoduchých 
- 4 nohy zasouvací do profilu ve spodní čás�, 
určeno pro TC 1,2t

Kontejner připevněn na rámu pro hákový 
abroll systém

Barva na přání dle RAL

Úpravy dle přání zákazníka - mnoho variant např. vyhřívání, abroll rám, hydraulické prvky, dvoukomorové provedení ...


