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LIDERZY W BRANŻY.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Od ponad 50 lat BENNINGHOVEN specjalizuje się w produkcji wytwórni mas  
bitumicznych, przy tym ten producent z tradycjami przykłada ogromną wagę do
jakości i innowacji. Czy to w standardzie, czy na indywidualne zamówienie klienta -
BENNINGHOVEN oferuje odpowiednie rozwiązania w przypadku każdego zlecenia.
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W naszych obu zakładach - w Mühlheim/Mosel oraz
w Wittlich - 600 pracowników jest zaangażowanych
w wytwarzanie wiodących w branży wytwórni mas
bitumicznych. Na ponad 148.000 metrów kwadratowych
powstają tu bardzo elastyczne rozwiązania umożliwiające
niezawodną i ekonomiczną eksploatację urządzeń w 
całym okresie ich użytkowania. BENNINHOVEN dzięki
niepowtarzalnym innowacjom w produkcji wytwórni

i systemów ich ogrzewania praktycznie od zawsze jest
liderem w branży. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego
duch innowacyjności w połączeniu z tradycją, jak
i nowoczesnymi technologiami i wysoce
wyspecjalizowanym personelem decydują o sposobie
działania przedsiębiorstwa.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

148
tys. m²

powierzchni
zakładu

600
pracowników

18
typów

maszyn



W FIRMIE BENNINGHOVEN JESTEŚMY…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// KOMPETENTNI
Ponieważ nasze wytwórnie dopasowujemy
indywidualnie do potrzeb klienta, w zależności 
od jej lokalizacji.

// WYSPECJALIZOWANI
Ponieważ jako liderowi technologicznemu
zależy nam na tym, by nieprzerwanie
poprawiać wydajność naszych wytwórni.

// PARTNERAMI
Ponieważ jesteśmy godnym zaufania,
osobistym towarzyszem klienta w całym
okresie eksploatacji wytwórni.

// SERDECZNI
Ponieważ wiemy, że najwyższe wieże
potrzebują stabilnych fundamentów.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TAKIE SAMO PRAWO DLA 
WSZYSTKICH: JAKOŚĆ.

Od konstrukcji stalowej po rozwój kompleksowych systemów  
sterowania - w firmie BENNINGHOVEN samodzielnie projektujemy  
i produkujemy najistotniejsze komponenty.



Krótkie drogi na produkcji, nowoczesna technologia
wytwarzania i wysoki stopień automatyzacji umożliwiają
bardzo efektywną produkcję w obu zkładach –
w Mühlheim/Mosel i w Wittlich. Przy tym nasi pracownicy 

przykładają dużą wagę do jakości. Regularne kontrole w 
dziale montażau i na całej produkcji powodują, że nasze 
urządzenia są niezawodne i trwałe.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// PRODUKCJA BĘBNA SUSZĄCEGO // STANOWISKO KONTROLI PALNIKÓW

// BUDOWA MIESZALNIKA
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O wartości instalacji BENNINGHOVENA decydują wysokiej jakości komponenty 
o długiej żywotności i łatwości serwisowania, które są w stanie sprostać wszelkim 
wymogom rynku i wymogom środowiskowym.

WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Obok niskiego zużycia energii istotna jest odpowiednia
izolacja cieplna gorących elementów. Przyczynia się ona
do optymalizacji parametrów ekologicznych i poprawia
bezpieczeństwo pracy, a także efektywność kosztów.

Wytwórnie marki BENNINGHOVEN są zaprojektowane
tak, że wszystkie składniki mieszanki są udostępniane
w odpowiedniej ilości, we właściwej temperaturze,
w odpowiednim miejscu i czasie.

Staramy się aby cały proces był bezpieczny, niedrogi i 
ekologiczny. Nad tymi warunkami BENNINGHOVEN
pracuje indywidualnie z każdym klientem, uwzględniając 
specyfikę jego projektu.

// WYDAJNIE I ELASTYCZNIE
Zarówno stacjonarne, jak i mobilne czy przewoźne
wytwórnie BENNINGHOVENA gwarantują pefekcyjny
balans między wydajnością a elastycznością.  
Dzięki niewielkimu nakładowi pracy przy montażu,  
innowacyjnej koncepcji modułowej i inteligentym  
połączeniom wytwórnie można szybko przenosić na 
nowe lokalizacje przy niskich kosztach transportu i  
logistyki.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mobilne wytwórnie mas bitumicznych na kołach typu 
MBA o wydajności od 100 do 240 t/h charakteryzują się
krótkim czasem montażu i demontażu, są przeznaczone
do realizacji projektów krótkoterminowych i dla regionów 
o niskiej dostępności wytwórni. Montuje się je w prosty 
sposób na mobilnych fundamentach stalowych i cała 
instalacja przesuwa się wraz z postępem robót  

budowlanych na kolejne odcinki. Przy tym mobilne
wytwórnie BENNINGHOVENA na kołach można
lokalizować w pobliżu placu budowy, co gwarantuje
stałą, wysoką jakość mieszanek asfaltowych. Dzięki
inteligentnej koncepcji roboty budowlane można
prowadzić elastycznie i wydajnie.

MOBILNE WYTWÓRNIE MAS
BITUMICZNYCH NA KOŁACH – TYP MBA

DANE TECHNICZNE INSTALACJA MBA

MBA 2000 MBA 3000

Wydajność mieszania (t/h) 160 240

Wydajność suszarki (t/h) 145 220

Ogólne dane
Wszystkie dane odnoszą się do wilgotności materiału na poziomie 4%, obciążenie wiatrem: 25 m/s, 

poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obciążenie śniegiem: 0,85 kN/m².

Sposoby ustawienia
Mobilne fundamenty stalowe

(Powierzchnia ustawienia musi wytrzymywać nacisk na grunt na poziomie 350 kN/m².)



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MBA 2000 MBA 3000

Dozowanie wstępne

Liczba dozowników
pięć dozatorów zabudowanych na pojedynczym mobilnym podwoziu z  

możliwością dowolnego rozbudowania

Pojemność (m3) 8 8

Rampa dojazdowa tak (zawarta w zakresie dostawy, nasyp budowlany min. 650 mm)

Szerokość załadunku (mm) 3400 3400

Bęben suszący

Typ MT 8.22 K MT 9.23 K

Napęd bębna (kW) 1 x 37 1 x 55

Palnik

Typ (standardowe paliwo: olej) Olej EVO JET 2 FU Olej EVO JET 3 FU

Moc palnika (kW) 11,9 19

Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz płynny, pył węglowy - możliwość realizacji palnika kombinowanego

Odpylanie

Wydajność (Nm³/h) 42000 58000

Przesiewacz/magazynowanie w gorącym silosie

Wydajność sita (0–2 mm, t/h) 160 220

Przesiewanie Przesiewanie 5-krotne

Magazynowanie w gorącym silosie 30 t w 5 komorach (piasek + bypass razem)

Sekcja mieszania i ważenia

Mieszalnik (kg) 2000 3000

Waga kruszyw (kg pojemności) 2000 3000

Waga wypełniaczy (kg pojemności) 200 300

Waga asfaltu (kg pojemności) 200 250

Silos do załadunku mieszanki/silos z wypełniaczem

Łączna pojemność silosa do załadunku Mobilny silos do załadunku mieszanki na kołach 50 t (1 komora)

Silos do załadunku mieszanki, opcja 90 t  (2 komory)

Silos z wypełniaczem
Mobilny silos na wypełniacz własny 50 m³, na kołach; 

mobilny silos na wypełniacz zewnętrzny 50 m³, na kołach

Układ podawania asfaltu

Ogólnie wykonany w postaci mobilnej, na kołach, z grzaniem elektrycznym i izolacją 150 mm

Pojemność Dwa zbiorniki z asfaltem po 50 m³ (zbiornik podstawowy, zbiornik dodatkowy)

Sterowanie

System sterujący BENNINGHOVEN BLS 3000:
Układ połączeń i część wykonawcza, klimatyzacja i główny rozdzielacz niskiego napięcie

Systemy do podawania materiałów z recyklingu

Układ podawania przez pierścień
środkowy

– 25% udziału materiału z recyklingu
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DANE TECHNICZNE INSTALACJA ECO

ECO 2000 ECO 3000 ECO 4000

Wydajność mieszania (t/h) 160 240 320

Wydajność suszarki (t/h) 145 220 290

Ogólne dane
Wszystkie dane odnoszą się do wilgotności materiału na poziomie 4 %, obciążenie wiatrem: 25 m/s, 

poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obciążenie śniegiem: 0,85 kN/m².

Sposoby ustawienia Stacjonarnie = stałe fundamenty betonowe; W OPCJI wersja przewoźna = mobilne fundamenty stalowe

W instalacjach typu ECO w pełni ujawnia się technologia
BENNINGHOVENA oraz wysoki standard produkcji.
Maksymalna mobilność, a tym samym pełna  
elastyczność to cechy wyróżniające te wtywórnie, które 
można eksploatować stacjonarnie, przy czym możliwa 
jest również szybka zmiana lokalizacji. Głównym wyróż-

nikiem wytwórni ECO jest produkcja głównych kompo-
nentów w wymiarach znormalizowanych kontenerów 
(20 lub 40 stóp), co umożliwia ich prosty transport 
samochodami ciężarowymi, stakiem lub pociągiem. 
Ogromną zaletą systemu modułowego ze stałymi  
opcjami jest również kompaktowość tego rozwiązania.

PRZEWOŹNA WYTWÓRNIA  
KONTENEROWA – TYP ECO



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ECO 2000 ECO 3000 ECO 4000

Dozowanie wstępne

Liczba dozowników dowolna konfiguracja ilości dozatorów wstępnych

Pojemność (m3) 12 12 12

Rampa dojazdowa Przygotowuje inwestor

Szerokość załadunku (mm) 3500 3500 3500

Bęben suszący

Typ TT 8.22 TT 9.23 TT 11.26

Napęd bębna (kW) 4 x 11 4 x 15 4 x 22

Palnik

Typ Olej EVO JET 2 FU Olej EVO JET 3 FU Olej EVO JET 4 FU

Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz płynny, pył węglowy - możliwość realizacji palnika kombinowanego

Moc palnika (MW) 11,9 19 23,7

Odpylanie

Wydajność (Nm3/h) 44000 58000 78000

Przesiewacz/magazynowanie w gorącym silosie

Wydajność sita (0-2 mm, t/h) 160 220 270

Przesiewanie Przesiewanie 5-krotne

Magazynowanie w gorącym silosie 17 t w 5 komorach (piasek + bypass razem)

Magazynowanie w gorącym silosie, opcja 55 t w 5 komorach (piasek + bypass razem)

Sekcja mieszania i ważenia

Mieszalnik (kg) 2000 3000 4000

Waga kruszyw (kg pojemności) 2000 3000 4000

Waga wypełniaczy (kg pojemności) 200 300 400

Waga asfaltu (kg pojemności) 200 250 350

Silos do załadunku mieszanki/silos z wypełniaczem

Łączna pojemność silosa do załadunku 60 t (2 komory + bezpośredni załadunek)

Silos do załadunku mieszanki, opcja 120 t (4 komory + bezpośredni załadunek)

Silos z wypełniaczem Silos na wypełniacz własny 60 m³; silos na wypełniacz zewnętrzny 60 m³

Układ podawania asfaltu

Ogólnie wykonany w postaci stojącej, z grzaniem elektrycznym i izolacją 200 mm

Pojemność (m3) 3 x 60 3 x 60 3 x 60

Sterowanie

System sterujący BENNINGHOVEN BLS 3000:
Układ połączeń i część wykonawcza, klimatyzacja i główny rozdzielacz niskiego napięcie

Systemy do podawania materiałów z recyklingu

Układ podawania przez pierścień
środkowy

–
25% udziału materiału z

recyklingu
25% udziału materiału z

recyklingu

Dodatki do mieszalnika
30% udziału materiału z

recyklingu
30% udziału materiału z 

recyklingu
30% udziału materiału z

recyklingu
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DANE TECHNICZNE INSTALACJA TBA

TBA 2000 TBA 3000 TBA 4000

Wydajność mieszania (t/h) 160 240 320

Wydajność suszarki (t/h) 145 220 290

Ogólne dane
Wszystkie dane odnoszą się do wilgotności materiału na poziomie 4 %, obciążenie wiatrem: 25 m/s, 

poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obciążenie śniegiem: 0,85 kN/m².

Sposoby ustawienia Stacjonarnie = stałe fundamenty betonowe; W OPCJI wersja przewoźna = mobilne fundamenty stalowe

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wytwórnie BENNINGHOVEN typu TBA to instalacje
o wydajności od 160 do 320 t/h, które mogą być
wykorzystywane półmobilnie, jak i stacjonarnie.  
Dzięki temu, że główne komponenty są umieszczone
w kontenerach i połączone wpinanymi przewodami
w przypadku tych instalacji występują idealne warunki 
do transportu, a czas montażu układu modułowego jest
bardzo krótki.

Szczególnie istotny jest wysoki wskaźnik materiału
z recyklingu, jaki można dodawać do mieszanek, który
wynosi 70 %. Inne istotne cechy, takie jak wysoka
elastyczność instalacji roboczej i możliwość dozbrojenia
jej w opcje lub komponenty sprawiają, że TBA to
instalacje, które praktycznie wszystko potrafią.

PRZEWOŹNE WYTWÓRNIE MAS
BITUMICZNYCH – TYP TBA



TBA 2000 TBA 3000 TBA 4000

Dozowanie wstępne

Liczba dozowników dowolna konfiguracja ilości dozatorów wstępnych

Pojemność (m3) 12 12 12

Rampa dojazdowa Bauseits

Szerokość załadunku (mm) 3500 3500 3500

Bęben suszący

Typ TT 8.22 TT 9.23 TT 11.26

Napęd bębna (kW) 4 x 11 4 x 15 4 x 22

Palnik

Typ Olej EVO JET 2 FU Olej EVO JET 3 FU Olej EVO JET 4 FU

Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz płynny, pył węglowy - możliwość realizacji palnika kombinowanego

Moc palnika (MW) 11,9 19 23,7

Odpylanie

Wydajność (Nm3/h) 44000 58000 78000

Przesiewacz/magazynowanie w gorącym silosie

Wydajność sita (0-2 mm, t/h) 160 240 320

Przesiewanie Przesiewanie 6-krotne

Magazynowanie w gorącym silosie 80 t w 6 komorach (piasek + bypass razem)

Magazynowanie w gorącym silosie, opcja 80 t w 7 komorach (piasek + bypass oddzielnie)

Sekcja mieszania i ważenia

Mieszalnik (kg) 2000 3000 4000

Waga kruszyw (kg pojemności) 2000 3000 4000

Waga wypełniaczy (kg pojemności) 200 300 400

Waga asfaltu (kg pojemności) 200 250 350

Silos do załadunku mieszanki/silos z wypełniaczem

Łączna pojemność silosa do załadunku 97 t (2 komory + bezpośredni załadunek)

Silos do załadunku mieszanki, opcja
170 t (2 komory + bezpośredni załadunek)/ 197 t (4 komory + bezpośredni

załadunek)/ 346 t (4 komory + bezpośredni załadunek)

Silos z wypełniaczem Silos na wypełniacz własny 60 m³; silos na wypełniacz zewnętrzny 60 m³

Układ podawania asfaltu

Ogólnie wykonany w postaci stojącej, z grzaniem elektrycznym i izolacją 200 mm

Pojemność (m3) 3 x 60 3 x 60 3 x 60

Sterowanie

System sterujący BENNINGHOVEN BLS 3000:
Układ połączeń i część wykonawcza, klimatyzacja i główny rozdzielacz niskiego napięcie

Systemy do podawania materiałów z recyklingu

Układ podawania przez pierścień
środkowy

–
25 % udziału materiału

z recyklingu
25 % udziału materiału

z recyklingu

Dodatki do mieszalnika
30 % udziału materiału

z recyklingu
30 % udziału materiału

z recyklingu
30 % udziału materiału

z recyklingu

Zmienne dodatki
40 % udziału materiału

z recyklingu
40 % udziału materiału

z recyklingu
40 % udziału materiału

z recyklingu

Bęben równoległy –
70 % udziału materiału

z recyklingu
70 % udziału materiału

z recyklingu

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DANE TECHNICZNE INSTALACJA BA

BA 3000 BA 4000 BA 5000

Wydajność mieszania (t/h) 240 320 400

Wydajność suszarki (t/h) 220 290 360

Ogólne dane
Wszystkie dane odnoszą się do wilgotności materiału na poziomie 4 %, obciążenie wiatrem: 25 m/s, 

poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obciążenie śniegiem: 0,85 kN/m².

Sposoby ustawienia Stacjonarnie = stałe fundamenty betonowe

Stacjonarne instalacje typu BA o wydajności do 400 t/h 
to okręt flagowy wśród produktów BENNINGHOVENA. 
Ich szczególną cechą jest możliwość dodawania nawet
ponad 90 % materiału z recyklingu. Podczas montowania 
instalacji stacjonarnej podzespoły, które można
w przyszłości ewentualnie dozbroić, są konfigurowane
indywidualnie, zgodnie z życzeniem klienta.

Dokładne planowanie przez użytkownika we współpracy
z ekspertami BENNINGHOVENA pozwala uzyskać w  
pełni przygotowane do realizacji procesu roboczego i 
wydajne wytwórnie. Dzięki doskonałej jakości,  
elastyczności i świetnym parametrom ekologicznym,
wytwórnie BA są pożądanym produktem do wytwarzania 
mieszanek asfaltowych.

STACJONARNE WYTWÓRNIE MAS
BITUMICZNYCH – TYP BA
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BA 3000 BA 4000 BA 5000

Dozowanie wstępne

Liczba dozowników 6 pojedynczych dozowników

Pojemność (m3) 12 12 12

Rampa dojazdowa Przygotowuje inwestor

Szerokość załadunku (mm) 3500 3500 3500

Bęben suszący

Typ TT 9.23 TT 11.26 TT 12.30

Napęd bębna (kW) 4 x 15 4 x 22 4 x 37

Palnik

Typ Olej EVO JET 3 FU Olej EVO JET 4 FU Olej EVO JET 5 FU

Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz płynny, pył węglowy - możliwość realizacji palnika kombinowanego

Moc palnika (MW) 19,0 23,7 35,6

Odpylanie

Wydajność (Nm3/h) 58000 78000 96000

Przesiewacz/magazynowanie w gorącym silosie

Wydajność sita (0-2 mm, t/h) 240 320 400

Przesiewanie Przesiewanie 6-krotne

Magazynowanie w gorącym silosie 170 t w 7 komorach (piasek + bypass oddzielnie)

Magazynowanie w gorącym silosie, opcja 285 t w 7 komorach (piasek + bypass oddzielnie)

Sekcja mieszania i ważenia

Mieszalnik (kg) 3000 4000 5000

Waga kruszyw (kg pojemności) 3000 4000 5000

Waga wypełniaczy (kg pojemności) 300 400 500

Waga asfaltu (kg pojemności) 250 350 400

Silos do załadunku mieszanki/silos z wypełniaczem

Łączna pojemność silosa do załadunku 5 t (2 komory + bezpośredni załadunek)

Silos do załadunku mieszanki, opcja 335 t (4 komory + bezpośredni załadunek)/ 495 t (6 komór + bezpośredni załadunek)

Silos z wypełniaczem Wieża silosu (1x wypełniacz własny 100 m³ + 2x wypełniacz zewnętrzny 50 m³)

Układ podawania asfaltu

Ogólnie wykonany w postaci stojącej, z grzaniem elektrycznym i izolacją 200 mm

Pojemność (m3) 3 x 80 3 x 80 3 x 80

Sterowanie

System sterujący BENNINGHOVEN BLS 3000:
Układ połączeń i część wykonawcza, klimatyzacja i główny rozdzielacz niskiego napięcie

Systemy do podawania materiałów z recyklingu

Dodatki do mieszalnika 30 % materiału z recyklingu

Zmienne dodatki 40 % materiału z recyklingu

Bęben równoległy 70 % materiału z recyklingu

RPP 80 % materiału z recyklingu

Bęben równoległy w przeciwprądzie
z wytwornicą gorących spalin

90 % + x materiału z recyklingu
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Ustawa o odpadach i recyklingu, a także zdrowy rozsądek wymagają, aby  
tak wartościowy surowiec, jakim jest „stary asfalt”, ponownie wykorzystywać  
w możliwie dużych ilościach.

Teoretyczny maksymalny udział starego asfaltu w  
mieszance zależy w głównej mierze od jego krzywej
przesiewu, czyli inaczej mówiąc od ilości i wielkości,
a także proporcji jego składników.

Ostateczny cel jet taki, aby krzywą przesiewu
rozdrobnionego starego asfaltu w jak najwyższym  
stopniu zbliżyć do pożądanej krzywej przesiewu naszego
produktu końcowego, jakim jest nowa mieszanka.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRANULATOR



// GRANULATOR MOBILNY

Udział materiału o różnych frakcjach po
rozdrobnieniu zerwanego asfaltu. Chodzi
o krzywą przesiewu dla suchych materiałów,
co oznacza, że frakcja 16-22 mm może
obejmować także konglomeraty

45 %

Granulator Kruszarka
35 %

25 %

15 %

5 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

< 1 mm < 1-4 mm < 4-8 mm < 8-16 mm < 16-22 mm Wielkość ziaren

Granulator a kruszarka przy wzbogacaniu starego asfaltu

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Technika rozdrabniania, która pozwala chronić
rozkruszany materiał, gwarantuje niemal stuprocentowe
wykorzystanie materiału z recyklingu.

Inną istotną zaletą tej technologii rozdrabniania jest
wytwarzanie wyraźnie mniejszej ilości drobnej frakcji -
jest to duży plus, gdyż w ten sposób ogranicza się ryzyko 
zatykania dróg transportowych i bębna równoległego.

Drobna frakcja może w znacznym stopniu ograniczyć
funkcjonalność lub sprawność bębna równoległego,
a nawet spowodować jego awarię (patrz zdjęcie po
prawej stronie).

// GRANULATOR STACJONARNY

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Granulator BENNINGHOVEN rozdrabnia stary asfalt, nie niszcząc
pierwotnej struktury ziaren.

GRANULATOR



// BĘBEN RÓWNOLEGŁY // ZATKANY BĘBEN RÓWNOLEGŁY

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DATNE TECHNICZNE GRANULATOR

MBRG 2000 SBRG 2000
Wersja mobilna stacjonarna

Przesiewanie Przesiewacz
dwupokładowy

Przesiewacz
dwupokładowy

Wydajność (max., t/h) 200 200

Wymiary (D x S x W, mm)
18000 x 2980 x 

4000
dopasowane do

projektu

Masa (kg) 54500
dopasowane do

projektu

Agregat prądotwórczy (kW) 283
podłączony do
sieci, dopasowy

do projektu

Średnia moc napędu (kW) 125 125

Szerokość leja nadawowego (mm) 4350 4350

Głębokość leja nadawowego (mm) 1450 1450

Wysokość załadunku (mm) 3600 3600

Pojemność (m3) 6 6

Wysokość bryły 
(długość krawędzi w, mm)

1800 1800

Granulator wstępny 

Długość wału (wał frezujący, mm) 2150 2150

Zęby frezujące 140 140

Granulator wtórny (2-wałowy)

Długość wału (mm) 1200 1200

Skorupy sztolni 84 84
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TECHNOLOGIA ASFALTU LANEGO

Oprócz produkcji asfaltu wałowanego mieszalniki BENNINGHOVENA  
mogą także wytwarzać asfalt lany.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W przypadku tej aplikacji BENNINGHOVEN oferuje
pełne spektrum techonlogiczne - od produkcji poprzez
magazynowanie po transport.

Dosknałym produktem jest tu GKL Silent. Ten nowy
produkt BENNINGHOVENA umożliwia na przykład 
pracę o nietypowych porach - w szczególności podczas 
ciszy nocnej - a także we wrażliwych obszarach, takich 
jak deptaki, osiedla mieszkaniowe lub szpitale.
Dzięki bezpośredniemu napędowi elektrycznemu nie
występuje tu uciążliwa emisja hałasu.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bardzo wytrzymała konstrukcja została wyprodukowana
zgodnie z najnowszym stanem techniki i może być
wykorzystywana do materiałów białych, czarnych, jak i 
pochodzących z recyklingu. W każdej chwili można
dozbroić ją dodatkowymi elementami. Benninghoven
dostarcza także mieszalniki o pojemności do 70 t.

Dzięki specjalnym, odpornym na zużycie i wysoką
temperaturę materiałom przy niskich kosztach  
serwisowych uzyskuje się maksymalną żywotność  
systemu. Układ grzania bazuje na palniku olejowym,
gazowym lub kombinowanym - do wyboru. Regulowany
ilościowo napęd mieszadła o bezstopniowej prędkości 

obrotowej jest wykonany tak, aby jego zużycie było jak 
najmiejsze. Możliwy jest bezpośredni napęd hydrauliczny 
lub elektryczny.

Wydajny napęd i specjalne rozmieszczenie ramion
mieszadła gwarantują optymalne wymieszanie i  
homogenizację asfaltu lanego. Z kolei układ stałej
kontroli temperatury gwarantuje utrzymanie jakości
mieszanki. Do ochrony urządzeń peryferyjnych służą
czujniki spalin. Dzięki wysokiej jakości izolacji cieplnej
i niewielkiej ilości mostków cieplnych uzyskuje się krótki
czas nagrzewania przy niewielkich stratach ciepła.

Silosy do załadunku służą do dalszej homogenizacji w procesie wytwarzania asfaltu lanego.  
Są one zintegrowne z wytwórnią mas bitumicznych, można je jednak eksploatować jako
niezależne jednostki lub doposażać w nie jednostki własne lub zewnętrzne.

SILOSY DO ZAŁADUNKU ASFALTU
LANEGO GAV



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DANE TECHNICZNE SILOSY DO ZAŁADUNKU ASFALTU LANEGO (GAV)

10,4 m³ 12,5 m³ 16,5 m³ 20,8 m³ 25 m³ 29 m³

Pojemność (t) 1) 25 30 40 50 60 70

Wymiary (D x S x W, mm) 5200 x 2500 x 2780 5000 x 2600 x 3200 5000 x 2890 x 3380 5000 x 2890 x 3900 5780 x 3270 x 3680 6400 x 3300 x 3700

Masa całkowita od (kg) 12 000 13 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Moment obrotowy (Nm) 42 000 64 000 64 000 120 000 120 000 120 000

Moc silnika elektrycznego (kW) 30 30 45 55 75 75

Silniki mieszadeł (szt.) 1 1 1 2 2 2

Palnik w pełni automatyczny palinik olejowy lub na gaz ziemny
w pełni automatyczny palinik olejowy,

na gaz ziemny lub kombinowany

Moc palnika (kW) 2 x 75 2 x 85 2 x 100 2 x 120 2 x 180 2 x 240

Ściana kotła/czołowa (mm) 2) 15 15 15 15 15 15

Otwór wylotowy (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Obudowa Ściany boczne = blacha trapezowa w kolorze z palety RAL wybranym przez klienta, ściany czołowe = gładka blacha w kolorze czarnym

1) przy gęstości 2,4 kg/m³, ustawienie 3°   2) ze stali typu Brinar             > rozmiary specjalne na zamówienie

1

2

3

4

// PRZEKRÓJ PRZEZ SILOS DO ZAŁADUNKU

1 Napęd – hydrauliczny lub elektryczny

2 Palnik

3 Rura płomieniowa

4 Mieszadło
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dzięki kompaktowej budowie urządzenie idealnie  
nadaje się do zastosowań mobilnych i stacjonarnych. 
Występują różne możliwości montażu urządzenia 
(samochód ciężarowy/przyczepa/naczepa siodłowa/
naczepa z hakiem). Dzięki wysokiej jakości materiałom i 
niewymagającym konserwacji częściom zagwarantowana 
jest wysoka ochrona przed zużyciem.

Kotły do podgrzewania o zoptymalizowanej masie są
opalane w pełni automatycznie gazem lub olejem.
Regulowany ilościowo, bezstopniowy napęd pozwala na
redukcję zużycia części i przyczynia się do oszczędności
na surowcach.

Z kolei układ stałej kontroli temperatury gwarantuje
utrzymanie jakości mieszanki. Czujniki spalin służą do
ochrony urządzeń peryferyjnych przed przegrzaniem.

Układ sterowania jest zintegrowany z wyświetlaczem
wielofunkcyjnym, na którym można sprawdzać wszystkie
istotne dla procesu parametry. Bieżąca kontrola danych
jest możliwa dzięki drukarce paragonów i technologii
Webfleet. Dobrze widoczna lampa migowa pełni rolę
sygnalizatora błędów.

Kotły do podgrzewania typu GKL z poziomym wałem mieszadła i z hydralicznym lub
elektrycznym napędem bezpośrednim do wyboru doskonale nadają się do
homogenizacji oraz optymalnego mieszania podczas transportu.

TRANSPORTOWY KOCIOŁ DO  
PODGRZEWANIA, WERSJA LEŻĄCA – GKL



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// KOCHER GKL

DANE TECHNICZNE TRANSORTOWY KOCIOŁ DO PODGRZEWANIA ASFALTU LANEGO (GKL)

5 m³ 7,5 m³ 10 m³

Pojemność (t) 1) 12 18 24

Wymiary zewnętrzne (D x S, mm) 2) 4650 x 2500 5600 x 2550 6900 x 2550

Wysokość zewnętrzna (mm) 3) 2115/2235 2200 2200

Masa całkowita od (kg) 4100 4900 6100

Moment obrotowy (Nm) 30 000 38 000 38 000

Generator w wersji Silent (kW) 33,85 35,18 35,18

Moc silnika Diesla (kW/PS) 4) 20,9/28,4 31,2/42,4 31,2/42,4

Ramiona mieszadła (szt.) 6 8 11

Moc palnika (kW) 2 x 35 2 x 55 2 x 75

Ściana kotła/czołowa (mm) 5) 8 (opcja 10/12/15) 8 (opcja 10/12/15) 8 (opcja 10/12/15)

Otwór napełniania (D x S, mm) 1300 x 800 1300 x 800 1300 x 800

Otwór wylotowy (D x S, mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Izolacja (mm) 60 mm kocioł, 60 mm ściany czołowe, 100 mm dno

Osłona zewnętrzna Aluminium lub stal szlachetna

1) przy gęstości 2,4 kg/m³   2)  ze zsuwnią   3) z ramą w przypadku opalania gazem/olejem   4) przy 2000 obr./min   5) ze stali typu Brinar      > rozmiary specjalne na zamówienie
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRANSPORTOWY KOCIOŁ DO  
PODGRZEWANIA, WERSJA STOJĄCA – GKS

Dzięki kompaktowej budowie urządzenie idealnie
nadaje się do zastosowań mobilnych; występują różne
możliwości montażu urządzenia (samochód ciężarowy/
przyczepa/naczepa siodłowa/naczepa z hakiem).

Do ogrzewania wykorzystuje się gaz, proces przebiega
półautomatycznie lub w pełni automatycznie. Dzięki
wysokiej jakości materiałom i niewymagającym

konserwacji częściom zagwarantowana jest wysoka
ochrona przed zużyciem. Łatwość obsługi i wysoka
niezawodność pracy to cechy decydujące o wysokiej
jakości tego kotła.

Z kolei układ stałej kontroli lub ograniczania temperatury  
gwarantuje utrzymanie jakości mieszanki, a także 
ochronę urządzeń peryferyjnych.

Kotły do podgrzewania typu GKS na życzenie klienta mogą mieć pojemność do 5,5 m³.  
Dzięki niewielkiej długości kotła łatwo dojechać do trudno dostępnych na placu  
budowy miejsc.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DANE TECHNICZNE TRANSORTOWY KOCIOŁ DO PODGRZEWANIA ASFALTU LANEGO (GKS)

3,5 m³ 5 m³ 5,5 m³

Pojemność (t) 1) 8 12 13

Wymiary zewnętrzne w tym zsuwnia (D x S, mm) 4150 x 2300 4350 x 2500 7050 x 2500

Wysokość zewnętrzna (mm) 1750 2100 2200

Masa całkowita od (kg) 4300 4700 4800

Moment obrotowy (Nm) 30 000 33 000 33 000

Moc silnika Diesla (kW/PS) 2) 20,9/28,4 31,2/42,4 31,2/42,4

Ramiona mieszadła (szt.) 6 6 6

Moc palnika pierścieniowego lub lancowego (kW) 60 75 80

Dno kotła / ścianki kotła (mm) 3) 12/6 12/6 12/6

Otwór napełniania (D x S, mm) 1300 x 800 1300 x 800 1300 x 800

Otwór wylotowy (D x S, mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Izolacja (mm) 50 50 50

Osłona zewnętrzna Aluminium lub stal szlachetna

1) przy gęstości 2,4 kg/m³   2) przy 2000 obr./min   3)  ze stali typu Brinar             > rozmiary specjalne na zamówienie
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MAŁY KOCIOŁ DO PODGRZEWANIA, 
WYWROTKA

Wywrotka do asfaltu lanego z bezpośrednim
hydraulicznym napędem mieszadeł i mechanizmem
przechylającym idealnie nadaje się do rozwiązań
mobilnych.

Plusem urządzenia jest seryjne oświetlenie oraz
wbudowany sprzęg przyczepowy, dzięki któremu
wywrotka może pełnić rolę ciągnika. Maszyna jest
wyposażona w hydrostatyczny napęd jezdny oraz
hydrauliczny układ hamulcowy. W przypadku  
eksploatacji w trudnym terenie dostępna jest opcja
napędu na wszystkie koła.

Kocioł do podgrzewania można przechylać hydraulicznie.
Ponadto istnieje także możliwość zabudowania nożyc
podnoszących. Opalanie odbywa się półautomatycznie
z wykorzystaniem gazu.

Obsługa mechanizmu podnoszenia kotła podczas jazdy
jest możliwa przy pomocy jednej ręki. Ponadto wywrotki  
BENNINGHOVENA są standardowo wyposażone w 
wyświetlacz motogodzin, poziomu napełnienia zbiornika 
oraz temperatury silnika.

Wywrotka typu DU dzięki skrętowi kół tylnej osi jest bardzo zwrotnym pojazdem, 
który nadaje się w szczególności do wykorzystania na parkingach wielopoziomowych,  
przy budowie hal oraz w ciężko dostępnych miejscach.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DANE TECHNICZNE WYWROTKA DO ASFALTU LANEGO (DU)

350 500 600
Pojemność (t) 1) 0,8 1,2 1,4

Wymiary zewnętrzne (D x S, mm) 2) 3220 x 1950 3220 x 1950 3220 x 1950

Wysokość zewnętrzna max. (mm) 3) 2200 2200 2200

Masa całkowita od (kg) 1500 1500 1500

Moment obrotowy (Nm) 1400 1400 1400

Moc silnika Diesla (kW) 4) 17,2/23,4 17,2/23,4 17,2/23,4

Ramiona mieszadła (szt.) 2 2 2

Moc palnika pierścieniowego (kW) 20 20 20

Dno kotła / ścianki kotła (mm) 5) 8/6 8/6 8/6

Wysokość napełniania (mm) 1150 1150 1150

Możliwość pochylania lub podnoszenia 300 mm z siłownikiem do pochylania

Otwór napełniania (D x S, mm) 300 x 500 300 x 500 300 x 500

Otwór wylotowy (D x S, mm) 300 x 200 300 x 200 300 x 200

Zdolność pokonywania wzniesień (%) 15 15 15

Izolacja (mm) 50 50 50

W pełni hydrauliczny układ kierowniczy Tylna oś

Inne Hamulce: w pełni hydrauliczne/Obudowa zewnętrzna: aluminium lub stal szlachetna

1) przy gęstości 2,4 kg/m³   2) ze zsuwnią   3) ze standardowym pałąkiem ochronnym   4) przy 2800 obr./min.   5) ze stali typu Brinar            > rozmiary specjalne na zamówienie
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KOCIOŁ DO PODGRZEWANIA MASY
ZALEWOWEJ DO SPOIN - FUG

Gdy zachodzi potrzeba zamknięcia przestrzeni między dwiema warstwami asfaltowymi lub
między warstwą asfaltową a wbudowanymi w nią elementami, potrzebny jest kocioł do
masy zalewowej. Dokładność jest przy tym bardzo ważna, gdyż nieprawidłowo wykonane
spoiny to najczęściej te miejsca, w których rozpoczyna się powstawanie uszkodzeń drogi.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// INNOWACYJNY SYSTEM GRZEWCZY DUOMATIC
Nowy kocioł do gotowania masy zalewowej do spoin
FUG gwarantuje łagodne nagrzewanie lub
podgrzewania materiału do wypełniania.

Dzięki nowo opracowanemu systemowi grzewczemu
DUOMATIC materiał jest nagrzewany pośrednio. Pierwszy
krok, nagrzewanie medium grzewczego, jakim jest
termoolej, odbywa się przy wykorzystaniu oleju
opałowego. W kolejnym etapie temperatura jest
utrzymywana elektrycznie. Zaleta innowacyjnego systemu
grzewczego jest ewidentna: specyficzne właściwości
różnych mas bitumicznych pozostają zachowane - nie są
zmieniane wskutek przegrzania ani tracone wskutek
kontaktu z płomieniem.

System pozwala chronić zasoby i środowisko naturalne.
Przez większość czasu eksploatacji utrzymuje się
temperaturę masy do zalewania spoin, co w przypadku
urządzeń BENNINGHOVENA odbywa się elektrycznie.
Dzięki temu zapotrzebowanie na olej opałowy jest
mniejsze i nie powstają dodatkowe spaliny

// PRZEKONUJĄCE W NAJDROBNIEJSZYM SZCZEGÓLE
Dzięki bezpośredniemu napędowy elektrycznemu
mieszadła kocioł FUG można wykorzystywać w garażach 
podziemnych bez ryzyka wytwarznia uciążliwych spalin 
lub powodowania hałasu.

Swobodnie dostępny z zewnątrz filtr można w każdej
chwili wyczyścić bez opróżniania kotła. Ogrzewany
elektrycznie wąż masy zalewowej można opróżnić bez 

kompresora, przy pomocy pompy asfaltu. Dodatkowo
żurawik gwarantuje ergonomię pracy i odciążenie
operatora.

// INNE OPCJE
> oświetlenie LED
> podwozie tandemowe
> napęd samojezdny
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DANE TECHNICZNE KOCIOŁ DO PODGRZEWANIA  
MASY ZALEWOWEJ DO SPOIN FUG

FUG 500

Pojemność (m³) 0,5

Wymiary zewnętrzne (w tym zsuwnia D x S, mm) 4150 x 1600

Masa całkowita od (kg) 1400

Moment obrotowy (Nm) 550

Ramiona mieszadła (St.) 4

Moc palnika (kW) 60



Wirtgen Polska Sp.z o.o.
Ul. Ostrowska 344
61-312 Poznań

T: +48 61 898 21 00
F: +48 61 898 21 54
Biuro.Polska@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/polska B
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