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BİTÜM TANKLARI - ( YATAY - DİKEY ) - ( ELEKTRİKLİ - KIZGIN YAĞ ISITMALI)

POLİTA b�tüm tankları, �zolasyon ve tes�sat s�stemler� hızlı ısıtma, düşük ısı kaybı, kal�tel� �şç�l�k �le her türlü serv�s 
ve stok uygulamalarınız �ç�n en �deal çözümdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER
- B�tüm, Pol�mer Mod�fiye B�tüm, B�tüm Emüls�yonu tanklarında standart veya standart dışı ölçülerde, proje 
�ht�yaçlarınıza uygun, �sten�len kapas�te, ısıtma yüzey alanı, �zolasyon vb. özell�klere göre çeş�tl� ve kal�tel� �malat.
- Yatay veya d�k karıştırıcılı tank �malatı
- Elektr�k veya kızgın yağ ısıtmalı tank �malatı
- İzolasyon önces� sızdırmazlık test�
- Çel�k çekme ısıtıcı borular �le uzun ömür ve sızdırmazlık
- İç ve dışta TIG kaynağı �le yüksek dayanım
- Kal�tel� pompa,pano ve vana ve tes�sat ek�pmanları



Pol�ta Melt�ng Un�t var�l er�tme tes�s�, var�ller hal�nde veya b�g bag hal�nde stoklanan b�tümü hızlı, güven�l�r 
şek�lde er�terek serv�s veya stok tanklarınıza nakl�n� gerçekleşt�r�r.

TEKNİK ÖZELLİKLER
- 12-24-36-48 var�l kapas�teler�yle 10 ton/saat’e kadar üret�m �mkanı
- Isı transfer�ne uygun �zolasyon ve çel�k çekme boru uzunluğuyla hızlı ve ekonom�k çalışma
- Müşter� terc�h�ne göre p�stonlu veya raylı s�steml� üret�m
- Mob�l veya sab�t t�pte tasarım çeş�tl�l�ğ�
- Mob�l ops�yonda kızgın yağ kazanıyla b�rl�kte tek şasede kullanım �mkanı
- 15 tona kadar b�tüm depolama kapas�tes�
- Her hat �ç�n ayrı ısıtma s�stem�

BİTÜM ERİTME FIRINI - BIG BAG ERİTME FIRINI



BİTÜM HAVUZU

POLİTA Asfalt Depolama Havuzları, dalgalanan b�tüm fiyatlarını avantaja çev�rmek �steyen taahhüt firmaları �ç�n 
en ucuz b�tüm stoklama yöntem�d�r.

TEKNİK ÖZELLİKLER
- 500 - 1000 -2000 - 5000 ton  ve üzer�nde b�tüm stok havuzu seçenekler�
- Çel�k çekme kızgın yağ borulama s�stem� ve sızdırmazlık testler�yle güven�l�r üret�m
- Isı transfer� hesaplarına uygun boru m�ktarı ve em�ş eşanjörü tasarımıyla sorunsuz b�tüm akışı
- Kal�tel� kızgın yağ vanaları, �zolasyon ve pompa s�stem�
- Kollektör s�stem�yle hızlı ısıtma �mkanı







Bazı Referanslarımız



‘’ Söz verdiğimiz gibi ‘’
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