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Машина за запълване на фуги 

HYDROG ZSK-40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначение: 

• Запечатване с битумна фугираща паста на ръбове и пукнатини в асфалтова настилка; 

• Фуги между битумни пластове; 

• Попълване на разстояния в покритието на пътища, летища, мостове и надлези 

• Ремонт на битумни и бетонови тротоарни пукнатини 

• Запечатване трамвайни линии и т.н. 

 

Принцип на работа: 

Течна фугираща паста или други битум се загрява до работната температура косвено от 

отработените газове от горелката снабден с пропан - бутан газова бутилка. Контролира 

се температурата на резервоара, която се поддържа до 240C. Подгретия битума в течно 
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състояние, след ръчно отваряне на дозиращата дюзата се подава, като се нагрява с 

допълнителната горелка, в свързката или процепа за запълване. 

 

Компоненти на машината: 

• Шаси: 3 пътни колела, включително и едно завиващо колело със спирачка - позволява 

прецизно управление на запечатващ машина по фугата 

• Резервоар: оборудван с механична бъркалка и индикатор за температурата на сместа. 

• Ръчна горелка: за подгряване на процепа преди изливане. 

• Нагряване на резервоара: непряко, чрез основната горелка (под резервоара) чрез 

чугунена плоча и "въздушна възглавница", която осигурява отопление с висока 

производителност, със защита срещу прегряване и прегаряне на материала. 

• Защита от експлозия: в случай, че излезе пламък, подаването на газ към горелката се 

затваря автоматично. 

 

Стандартно оборудване: 

• Газова бутилка 11 кг, пропан - бутан, 

• Индикатор за температура на работната смес, 

• Основната горелка под резервоара + Допълнителната горелка, 

• Модул за попълване на ръбове, 

• Модул за свързване на платна. 

 

Технически параметри: 

• Капацитет на резервоара за течен уплътнител: 40 л (около 45 килограма) 

• Тегло на машината без газова бутилка: 95 килограма 

• Гориво: пропан-бутан 

• Размери: 1260 х 550 х 1 020 mm 

• работен температурен диапазон на битум смола до 240 °C 

 

   
 

Модул за попълване на ръбове   Модул за запълване на пукнатини. 

 

 

 


