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Sestava FT3 se sestává z následujících součástí:

    Ocelový kontejner pro hákový nakladač, 
    pro přepravu zařízení na místo opravy
    Elektrocentrála – zdroj elektrické energie  
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Sestava je určena pro celoroční trvalé opravy lokálních poruch obrusné a ložní vrstvy asfaltových vozovek 
nebo asfaltových ploch (cyklostezky, parkoviště, odpočívky a podobné).

Sestava  
FUTTEC

Oblast použití

ACO 11, ACO 8 - dodávaná v papírových pytlích

Asfaltová směs FUTTEC 

    Elektrický vzduchový kompresor – se vzduchovou pistolí a sbíječkou pro čištění poruch před opravou

    Termokamera
    Měřič mikrovlnného záření
    Hasící přístroj
    Mobilní telefon/Tablet

    Vibrační deska – pro hutnění doplněné asfaltové směsi
    Přenosné dopravní značení
    Sada ručního nářadí:
    -Lopata železná s dřevěnou násadou
    -Ruční koště nylonové s dřevěnou násadou
    -Box se základním nářadím – sada šroubováků, kleště

Standardní vybavení

Volitelné vybavení

   Systémový KONTEJNER

Rozměry Délka x Šířka x Výška 4370 x 2268 x 2100 mm

Hmotnost prázdného kontejneru 1 050 kg

Hmotnost vybaveného kontejneru (3 820 kg)

Nosnost 8 000 kg

Výška uchycení pro nosič hákových 
kontejnerů

1 000 mm

Mobilní ručně vedený mikrovlnný stroj FT3 
s elektrickým pohonem

Rozměry Délka x Šířka x Výška 1880 (2370) x 1440 x 1180 mm 

Hmotnost 700 kg

Jmenovitý výstupní kmitočet MW 
generátoru 

2 450 MHz 

Jmenovitý výstupní výkon MW
generátoru 7,2 kW 

Jmenovité napětí a kmitočet napá-
jení 

3+N+PE 400V / 50 Hz 

Jmenovitý proud 16 A

Maximální příkon 11,5 kVA

Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem

automatické odpojení od zdroje, 
ochranné pospojování, kryty, izolace, 
FELV

Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku v místě obsluhy dle ČSN EN 
ISO 11204

nepřesahuje 75 dB A

Délka přívodního kabelu 50 m

Mikrovlnná pec FT3

Rozměry Délka x Šířka x Výška 700 x 440 x 1308 mm

Hmotnost 75 kg

Obsah zásobníku asfaltové směsi 40 kg

Jmenovitý výstupní kmitočet MW 
generátoru 

2 450 MHz 

Jmenovitý výstupní výkon MW gen-
erátoru 

1, 2 kW 

Jmenovité napětí a kmitočet napá-
jení 

3+N+PE 400V / 50 Hz 

Elektrocentrála ENDRESS ESE 30 YW-B

Rozměry Délka x Šířka x Výška 2005 x 948 x 1308 mm

Dlouhodobý výkon (PRP) 30,5 kVA / 24,4 kW

Druh konstrukce/izolace Synchronní / třída H

Frekvence/regulace 50 Hz/elektronická

Hmotnost 496 kg

Spotřeba paliva/provozní doba 5,8 l/h / 11,7 h

Palivo/obsah nádrže Nafta motorová/68 l

Úroveň akustického hluku (LPA 7 m) 66 dB(A)

    Zásobník na asfaltový materiál
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