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Piese de schimb de origine de la producător 

pentru stațiile de asfalt  TELTOMAT  
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Unitate completă de predozatoare 

 

Unitate completă de 
predozatoare în construcție 
modulară, transportabilă, cu 
sistem de fixare pe platformă 

betonată sau pietriș 
compactat. Buncăre cu lățime 
de încărcare min. 3500mm și 
volum cuprins între 8 și 12 m3 

 

Benzi extracoare cu cant 
ondulat și viteză variabilă.  
Unitate pregatită de instalare, 
cablată și tablou de comandă 
propriu. 

 

Benzi transportoare    

 

Benzi transportoare 
complete, în diverse 
configurații conform 
cerințelor aplicației. 

  
 

Benzi transportoare și covoare din cauciuc 

 

Benzi cu velkanta 
Benzi cu racleți 

turnați 

Benzi transportoare 

cu insertie textila  

Cauciucare roți și 

tamburi 

Benzi transportoare cu 
velkantă sau racleți 
transversali care asigură 
flexibilitate longitudinală și 
rigiditate transversală 

 

Destinate transportului 
diverselor 
materiale în 
plan 
orizontal, 
dar mai 

ales în plan înclinat, cu flux 
constant de material 
transportat. 

 

Benzi transportoare îmbinate, 
cu 
inserții 
textile 
sau cord 
metalic 
Învelișul 
de cauciuc conform DIN 
22102/1-1991 
Benzi rezistente la temperatură 

Refacerea stratului aderent 
al tamburilor de acționare 
pentru benzi transportoare. 

 

Role și tamburi 

 

Role portante  
Role pentru aplicații 

dificile 
Ansamblu role în „V” Role de întoarcere 

Role cu tub din oțel. Carcasă 
din oțel cu lagăre și etanșări 
rezistente la aplicații dificile. 
 

 

Role cu tub din oțel pentru 
aplicații dificile cu inteval 
mare de utilizare. Carcasă 
masivă din oțel forjat cu 
lagăre și etanșări robuste. 

 

Ansamblu de role în consolă. 
Rolele sunt montate pe un ax 
comun și au capetele opuse 
închise ermetic. Suport de 
fixare pentru alinierea benzii 
transportoare. 

 

Role suport pentru banda 
transportoare, cu suprafață 
lisă sau bandaje din cauciuc 
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Role de ghidaj Tamburi   Sisteme de învelitori 

Role cu tub din oțel pentru 
prevenirea alunecării laterale 
a covorului de cauciuc. 

 

Tamburi din oțel cu suprafață 
cauciucată pentru acționarea 

benzilor transportoare 
 

 

Tamburi din oțel cu suprafață 
lisă pentru întoarcere. 
 

 

Învelitori 
metalice 
sau din 
PVC 
pentru 

protejarea materialelor 
transportate și prevenirea 
dispersiei pulberilor. Sisteme 
complete de accesorii de 
montaj. 

 

Curățători pentru benzi 

Curățători primari  Racletă interioră Curățători Chevron 

Curățători cu raclete metalice 
rezistente la abraziune 
Pentru benzi cu sens reversibil 

- 30°C   →   + 80°C 

 

 
Curățători din polimer 
rezistent la abraziune 
Pentru benzi cu sens reversibil 

- 30°C   →   + 80°C 

Curațător cu racleta plug 
pentru interiorul benzilor 
transportoare. 

Pentru benzi cu sens reversibil 
- 30°C   →   + 80°C 

Curățători lamelari pentru 
benzi cu racleți Chevron 
 

 

 

Vibratoare Industriale şi Fluidificatoare 

Vibratoare electrice Ciocane pneumatice 
Vibratoare 

pneumatice 
Accesorii 

Vibratoare industriale cu 
motor monofazat, trifazat sau 
pentru curent continuu.  

Versiunea ATEX poate fi 
utilizată în medii explozive 

 

Ciocanele pneumatice cu 
impact reprezintă o soluţie 
eficientă împotriva 
fenomenelor de aglomerare 

Vibratoarele pneumatice 
generează vibraţii cu 
amplitudine joasă şi frecvenţă 
înaltă. 
Versiunea ATEX poate fi 
utilizată în medii explozive. 

 

Duze fluidificatoare 
Carcasa din polimer, format 
împreună cu un ajutaj 
sinterizat din alama sau 
polietilenă 

 

Lagăre, lubrifianți și sisteme de ungere 

Lagăre de tensionare 
Lagăre pentru 

tamburi 
Sisteme de ungere Lubrifianți speciali 

Lagăre pentru tensionare 
benzi extractoare 
 

 

Lagăre și 
sisteme de 
etanșare 
pentru 

tamburi, 
rezistente 
la praf și 

temperaturi 
ridicate. 

Distribuitoare cu arc pentru 
lubrifianți, cu 

sistem 
reglabil 
pentru 

dozare și 
niplu de 
umplere. 

Lubrifianți speciali pentru 
aplicații industriale dificile în 
medii contaminate cu praf și 

temperaturi ridicate. 
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Reductoare de acționare și componente electrice 

Reductoare de 

acționare 

Convertizoare de 

frecvență 

Senzori prezență 

material 
Componente electrice 

Reductoare complete 
Piese de schimb  
Lubrifianți pentru reductoare 

 

Actionări pentru benzi 
extractore 
cu viteză 
variabilă  
 

Senzori 
inductivi 
pentru 
sistemul 
de dozare 
agregate 
 

Cabluri de conexiune, componente 
electrice și electronice la cerere. 
 

 
 

Tambur uscător 

 

 

Tambur uscător complet 
 

Servicii de recondiționare 
tambur 

 
Materiale pentru 

recondiționare 

 
 

Piese de uzură, Lagăre, motoreductoare de actionare 

Componente de 

uzură 

Reductoare de 

acționare 
Lagăre pentru role 

Tensionare lanț 

acționare tambur 

Confecționare raclete de 
amestec/ridicare din oțel 
special, rezistent la abraziune, 
temperatură și presiune.  

 

Reductoare complete 
Piese de schimb  
Lubrifianți pentru reductoare. 
 

 

 
 
Lagăre complete și piese de 
schimb 
Lubrifianti pentru sarcini mari 
și viteze mici 

 

Întinzătoare pentru lanț de 
acționare tambur 
 

 

Lubrifianți speciali și sisteme de ungere 

 

Pompe de găleată Pistoale manuale Sisteme de ungere Lubrifianți speciali 

Pompa manuala pentru 
umplerea dispozitivelor de 
ungere. 
Sistem 
reglabil 
de fixare 
pentru 
găleți cu 
diametre 
diverse. 

Pistoale manuale de calitate 
superioară pentru aplicarea 
lubrifianților. 
Pentru ulei și 
unsori, 
inclusiv unsori 
cu vâscozitate 
ridicată la 
temperaturi 
scăzute. 

Distribuitoare cu arc pentru 
lubrifianți, 
cu sistem 
reglabil 
pentru 
dozare și 
niplu de 
umplere. 
Sisteme 
automate 
de ungere și accesorii 
 

Lubrifianți speciali pentru 
aplicații industriale dificile în 
medii contaminate cu praf și 

temperaturi ridicate. 
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Arzător sistem uscare și încălzire agregate 

 

 

Arzătoare eficiente pentru 
uscare și încălzire agregate. 
Pentru diferite tipuri de 
combustibil: 
Combustibili gazoși 
Combustibili lichizi 
Combustibili solizi/pulberi 
Emisii reduse în condiții 
dificile de funcționare. 

   

   
 

Sistem de alimentare combustibil 

Combustibil lichid 

Filtru combustibil Pompe combustibil Regulator presiune 
Presostat 

combustibil lichid 

Sistem de filtrare pentru 
combustibil lichid cu 
vascozitate 
ridicată 
(CLU/Păcură). 
Element 
filtrare 300 
microni cu 
sistem rapid 
de curățare. 

Pompe cu roți dințate pentru 
combustibil lichid.  
P. max. 
 40 bar 
D. max. 
6700 l/h 
T. max. 
150 °C 

 

Regulator de presiune reglabil 
și conexiuni filetate pentru 
controlul presiunii maxime a 
sistemului. . 
P. max. 
 40 bar 
D. max. 10 
000 l/h 
T. max. 150 °C 
Vg. max 450 mm²/s 

Întreruptor reglabil calibrat, 
pentru presiune sistem 
alimentare combustibil lichid 
arzator. 

 

 

Electroventile Furtunuri tehnice Duze injector Rezervoare stocare 

Electroventile cu acționare 
directă pentru sistemu de 
alimentare combustibil lichid 
arzător: 2/2 – 3/2 

 

Furtunuri tehnice pentru: 
 Combustibil lichid 
 Bitum 
 Filer ciment și materiale 

pulverulente 
 

 

Rezervoare metalice de 
stocare combustibil lichid 

 

 
 

Rezervoare transportabile 
combustibil lichid 

 

 

Gaz natural 

Rampa de siguranță 

pentru gaz metan 
Electroventile gaz Senzor presiune Electroventile aer 

Sistem de siguranță complet 
și 
piese 
de 
schimb  

*pentru arzătoarele cu 
funcționare cu gaz natural 
(metan). 

Electroventil cu deschidere 
rapidă pentru rampa de 
siguranță alinemtare gaz 
natural. 
Pozitie 
închis 
lipsă 
acționare. 

Întreruptor reglabil calibrat, 
pentru 
presiune 
sistem 
alimentare 
gaz natural 
arzător. 
 

Electroventil 
pentru 
acționare 
pneumatică 
valvă gaz 
natural. 
Posibilitate 
versiune ATEX. 
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Senzori și componente electrice 

Senzor temperatură 

agregate 

Supraveghetor de 

flacără 
Senzor UV Motoare electrice 

Senzor pentru citirea 
temperaturii la ieșirea din 
tamburul uscator: 
Termocuplu Fe-CuNi sau 
Termorezistență rapidă PT100 

 

Pentru arzătoare cu gaz 
natural și combustibil lichid, 
conectat cu un senzor UV  
 

 

 
 

Detector de flacără UV pentru 
arzătoarele cu gaz sau 
combustibil lichid cu 
funcționare discontinuă.  

Motor electric trifazat pentru 
viteză variabilă și carcasă din 
aluminiu 

 

Unitatea de desprăfuire 

 

Unități complete de 
desprăfuire pentru stații de 
asfalt, 
Piese de origine pentru 
diferiți producători de filtre, 
Saci filtranți pentru toate 
aplicațiile, 
Tubulatură pentru transport 
pneumatic, 
Ventilatoare complete și 
piese de schimb.    

Senzor temperatură  
Termostat de 

siguranță 

Acționări electrice 

pentru clapete 

Convertizoare de 

frecvență 

Senzor pentru 
temperatura 
pentru gaze 
Termorezistență 
rapidă PT100, sau 
Termocuplu Fe-
CuNi 

 

Termostat de 
siguranță 
pentru 
temperatura 
maximă de 
funcționare. 

 

Acționări complete cu 
servomotor pentru acționarea 
clapetelor de îngustare sau 
aer proaspăt 

 

Acționări cu viteză variabilă 
pentru motoarele electrice 
ale exhaustorului unității de 
filtrare care 
asigură 
reducerea 
consumului de 
energie și 
previne uzura 
prematură a 
componentelor. 

Saci filtranți 

Suporți pentru saci 

Accesorii de montaj 
 

Etanșări distribuitor 

aer sistem curățare 

Lagăre distribuitor 

aer sistem curățare 

Producem saci filtranți personalizați, după model, conform 
cerințelor aplicației. 
Soluții pentru unități de desprăfuire  stații de asfalt  
 

      
 
AMMANN – BENNINGHOVEN – DANTHERM – DISA – ERMONT 

LINTEC – LUHR – MARINI - NEDERMAN - SIM-AMMANN 
TELTOMAT – WIBAU – WIRTGEN, sau alte dimensiuni. 

 
Suprafețe de alunecare și 
sisteme de etanșare pentru 
distribuitorul de aer in 
sistemele de curățare al 
sacilor cu inversare de flux și 
suflantă dedicată. 

 

Sistem de role rezistente la 
temperatură pentru 
distribuitorul de aer in 
sistemele de curățare al 
sacilor cu inversare de flux și 
suflantă dedicată. 
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Motoreductor 

distribuitor aer  

Valve diafragmă 

sistem curățare 

Senzor presiune 

diferențială 

Tranportoare 

elicoidale filtru 

Piese de schimb de origine 
pentru unitățile de filtrare

 

Valve cu membrană și 
acționare rapidă pentru 

sistemele de curățare cu aer 
comprimat – Jet Pulse

 

Dispozitiv electronic pentru 
măsurarea presiunii 
diferențiale în sistemele de 
filtrare. 

 

Transportor elicoidal cu 
jgheab pentru evacuarea 
prafului recuperat din conul 
de colectare al filtrului. 

 

 

Turn de malaxare 

 
Turn de malaxare complet. 
Componente modulare în dimensiuni 
standard de transport. 
Configurații personalizate conform aplicației 
Componente pentru modernizări. 

   

   

Elevator agregate calde 

Elevator cu lanț Piese de uzură 
Reductoare de 

acționare 
Lubrifianți speciali 

Elevatoare cu 
lanț și cupe 
pentru 
transportul 
agregatelor 
calde. 
 

Componente de uzură și piese 
de schimb pentru elevatoare 

 

 

Reductoare complete 
Piese de schimb  
Lubrifianți pentru reductoare. 

 

Lubrifianți speciali pentru 
aplicații industriale dificile în 
medii contaminate cu praf și 

temperaturi ridicate. 
Lubrifianți fără punct de 
picurare și aditivi solizi  

 
Mașina de cernut  

Vibratoare electrice 
Site cernere cu 

falțuri sudate  

Site cernere cu 

falțuri îndoite 

Echipamente 

pneumatice 

Vibratoare industriale pentru 
aplicații dificile. Destinate 
pentru sectoarele industriale 
cu solicitări mari, cu valori ale 
forței centrifuge până la 
30500 Kgf (300kN). 

Piese de schimb pentru 
reparații. 

Lubrifianți speciali cu 
adezivitate ridicată pentru 

ciururi vibratoare. 

Site împletite din oțel pentru 
cernere agregate calde, 
rezistente la abraziune și 
temperatură. 
Croșete/falțuri de tensionare 
îndoite 
și fixate 
prin 
sudare 
în 
puncte, 
pentru tensionare 
longitudinală sau 
transversală. 
Confecționate din oțel special 
crom-nichel. 

Site din oțel pentru cernere 
agregate calde rezistente la 
temperatură. 
Împletire cu suprafață plană 
pentru rezistență la abraziune 
mai mare cu până la 30%. 
Croșete/falțuri de tensionare 
îndoite prin presare, pentru 
tensionare longitudinală sau 
transversală. 

 

Gamă variată de produse 
pneumatice de înaltă calitate. 
 Cilindri pneumatici de  
acționare, 
 Seturi de garnituri 
pentru reparații 
 Ventile si supape de 
 control aer comprimat sau 
alte fluide, 
 Unităţi independente de  
filtre, regulatoare şi 
lubrificatoare sau combinaţii 
dintre 
acestea 
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Buncăr stocare agregate calde 

Senzor temperatură 

agregate 
Senzor de nivel 

Echipamente 

pneumatice 
 

Senzor pentru 
temperatura 
agregatelor din 
buncărul de stocare 
Termorezistență 
rapidă PT100 
 

Senzori rotativi de nivel cu 
etanșări rezistente la praf și 
lagăre pentru temperaturi 
ridicate.  

 

Cilindri pneumatici de acționare cu sistem de etanșare rezistent 
la praf și mediu agresiv. 
Ventile si supape de control aer 
comprimat cu acţionare manuală, 
mecanică sau electromagnetică. 
Seturi complete de garnituri 
pentru reparații. 
Accesorii de montaj. 
Senzori magnetici. 

 

Secțiunea de cântărire 

Doze de cântărire 
Amplificatoare de 

cântar 

Lagăre clapete 

descărcare 
Valvă fluture  

Doze de cântărire cu precizie 
ridicată și accesorii de montaj 

 

Amplificatoare de cântar 
pentru conectare PLC și 

control de la distanță 

 

Lagăre sferice de alunecare 
oțel-oțel, pentru aplicații 
dificile. 

 

Valve fluture pentru 
manipulare pulberi și granule. 
Cu actionare manuala, 
electrică și penumatică 

 
 

Manșoane flexibile 
Senzor nivel pentru 

bitum 
Senzor temperatură Încălzire conducte 

Benzi și manșoane flexibile 
din cauciuc rezistente la UV 

sau din cauciuc siliconic 
pentur temperaturi ridicate și 

medii agresive. 

Senzor nivel 
maxim pentru 

cantarul de 
bitum. 

Durată lungă de 
funcționare fără 

lucrări de 
întreținere. 

Termorezistenta rapida 
miniatura PT 100 cu cablu de 
conexiune 

 

Sistem de însoțitori electrici 
pentru încălzire conducte 

 

Malaxor 

Componente de 

uzură 

Reductoare de 

acționare 

Unități de 

sincronizare 
Lagăre 

Piese de uzură 
realizate din 

materiale 
rezistente la 

uzură prin abraziune.  
Variante de 
acoperire a 

suprafețelor cu 
straturi din 

carburi pentru rezistență 
sporită la abraziune. 

Reductoare complete 
Piese de schimb  

Lubrifianți pentru reductoare 
 

 

Unități de sincronizare 
pentru malaxor 
Lubrifianți sintetici speciali 
pentru reductoare 

 

Lagăre complete și piese de 
schimb 
Lubrifianti pentru viteze mici, 
vibrații, temperaturi ridicate. 
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Cuplaje elastice 
Senzor temperatură 

agregate 

Echipamente 

pneumatice 
Lubrifianți speciali 

Cuplaje elastice complete și 
elemente flexibile pentru 

înlocuire 
 

 

Pirometre pentru citirea cu 
precizie a temperaturii prin 
detectarea radiațiilor 
infraroșii emise de material, 
în mediile dificile contaminate 
cu praf și fum. 

 

Cilindri pneumatici de 
acționare cu sistem de 
etanșare rezistent la praf și 
mediu agresiv. 
Ventile si supape de control 
aer comprimat 
Seturi complete de garnituri 
pentru reparații. 
Unităţi de preparare 
complete sau componente 
separate. 

Lubrifianți speciali pentru 
aplicații industriale dificile în 
medii contaminate cu praf și 

temperaturi ridicate. 
Lubrifianți speciali pentru 

intervale lungi de lubrifiere 

 
 

Alimentarea cu filer 

 

Silozuri de stocare Filtre pentru siloz Senzori de nivel Elevatoare cu bandă 

Silozuri de 
stocare pentru 
filer cu dotări 

complete 

Filtre pentru silozuri cu sistem 
de curățare automat 

 

Senzori de 
nivel în 
diverse 
modalități 
constructive 

Elevatoare 
cu bandă și 
cupe pentru 
alimentarea 
materialul în 
siloz 
 

Valve 
Transportoare 

elicoidale 
Coturi antiabrazive 

Tubulatura transport 

pneumatic 

Valve 
rotative, 

Valve 
ghilotină, 

Valve fluture, 
Valve mânecă 

- Pinch 
Sisteme de 
acționare 

Transportoare elicoidale 
pentru transportul 
materialelor pulverulente și 
lagăre cu etanșări rezistente 
la praf. 

 

Coturi rezistente la abraziune 
pentru sistemul de transport 
pneumatic și alimentare a 
silozurilor. 

 

Tubulaturi metalice, coturi 
ramificații și componente 
personalizate. 
Coliere de fixare, garnituri și 
accesorii de montaj. 

 
 

 

Alimentarea cu bitum 

Rezervoare de 

stocare 
Senzori de nivel Pompe pentru bitum Valve și acționări 

Rezervoare de stocare pentru 
bitum cu încălzire electrică 
sau ulei 
pentru 
transfer 
termic. 
Agitator 
pentru bitum 
polimerizat 

Senzor de presiune 
hidrostatică, de mare precizie, 

pentru lichide 
vâscoase la 
temperaturi 

ridicate. 
Indică nivelul cu 

precizie indiferent 
de fluctuațiile de temperatură 

Pompe volumetrice cu roti 
dințate pentru manipularea 
lichidelor vâscoase la 
temperaturi ridicate 

 

Valve fluture 
pentru bitum. 
Robineți 2/2 sau 
3/2 pentru 
bitum. 

Sisteme 
pneumatice 
de 
acționare 
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Senzor temperatură  Încălzire conducte Pompe ulei termal Sisteme de izolații 

Senzori pentru 
monitorizarea 
temperaturii 

bitumului sau a 
conductelor de 

bitum 

Sisteme complete de 
însoțitori pentru încălzire 
electrică a conductelor de 
transport pentru bitum 

 

Pompe de ulei pentru transfer 
termic. 
Componente și piese de 
schimb 
 

Servicii de execuție sisteme 
complete de izolații termice 
pentru conducte 

 

 

Sistemul de comandă 

Modernizări stații de 

asfalt 

Sisteme de comandă 

Teltronik 

Sisteme de comandă 

Miprotek 

Componente 

electrice 

Modernizări sisteme de 
comandă și control pentru 
stații de asfalt. 
Retehnologizare completă 
electrică și mecanică a 
echipamentelor. 

 
 

Sisteme de comanda și 
control pentru statii de asfalt 
– Teltronik, in urmatoarele 
versiuni de automatizare: 
CS21-AS Basic 
CS21-AS Standard 
CS21-AS Professional 
CS21-AS Enterprise 

 

Sisteme de comanda și control 
pentru statii de asfalt 
 - Mipro M4.  
Miprotek peste 25 ani de 
experiență în sisteme de 
automatizări. 
 

 

Diverse componente electrice 
și electronice la cerere. 
 

 

 

Parteneri și mărci promovate 
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