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Firmamız, Ocak 2009’da yol yapım ve onarım makinalarının
tasarımını, üretimini, danışmanlığını, satış sonrası desteğini ve yedek
parça servis hizmetini vermek için TEKFALT adıyla kurulmuştur.
Girişimci ve tecrübeli ekibi sayesinde kısa sürede adını yurt içi ve yurt
dışı pazarında bahsettirmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda 2011’de
MARINI S.p.A ile ortaklık kurup firma ismini MARINI MAKİNA A.Ş.
olarak değiştirmiş ve FAYAT GROUP bünyesine katılmıştır.
Geldiğimiz bu noktada, artan taleplere hızlı ve doğru cevap
verebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek
temel gayemizdir. Bununla beraber, TEKFALT ismi, MARINI MAKİNA
A.Ş. markası olarak korunmaktadır ve bu gruba ait ürünler yüksek
kalite ve uygun maliyet ile üretilmeye devam edilmektedir.

MARINI MAKİNA A.Ş. olarak, müşterilerimize yıllardır kesintisiz
olarak sunduğumuz üstün kaliteli ve müşteri odaklı hizmeti, 270’i
aşkın çalışanımızla 23.766m²’si kapalı toplam 43.718m² alan üzerine
kurulu fabrikamızda gerçekleştirmekteyiz.
23.766m² Toplam Kapalı Alan
43.718m² Toplam Alan
2.000m² Kapalı Parça Stok Alanı
270’i Aşkın Çalışan
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modiFALT

Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Plenti
MARINI modiFALT Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Plenti; yüksek değirmen performansı, kompakt dizaynı,
kullanım kolaylığı ve ekonomikliği ile tüm yol projeleri için en ideal çözümdür. Yüksek üretim kapasitesi
ile modifiyeli bitümün kullanıldığı tüm karayolu, demiryolu, havalimanı projeleri ve özel uygulamaların
ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmektedir.

modiFALT40

modiFALT15
15 ton/saat’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 1 adet manuel
polimer dozajlama sistemi ile, 1 adet 40’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR ile nakliye

40 ton/saat’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 2 adet otomatik
polimer dozajlama sistemi ile, 2 adet 40’ Flat Rack konteyner veya 2 adet standart TIR ile nakliye

40t/s

15t/s

modiFALT30

e-modiFALT20

30 ton/saat’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 2 adet otomatik
polimer dozajlama sistemi ile, 2 adet 40’ Open Top konteyner veya 2 adet standart TIR ile nakliye

20 ton/saat’e kadar, elektrik ısıtmalı, 1 adet manuel
polimer dozajlama sistemi ile, 1 adet 40’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR ile nakliye

30t/s

20t/s

modiFALT20

e-modiFALT15

20 ton/saat’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 1 adet manuel
polimer dozajlama sistemi ile, 1 adet 40’ Flat Rack konteyner veya 1 adet standart TIR ile nakliye

15 ton/saat’e kadar, elektrik ısıtmalı, 1 adet manuel
polimer dozajlama sistemi ile, 1 adet 40’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR ile nakliye

20t/s

15t/s
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Manuel Katı Madde Dozajlama Sistemi

Otomatik sıvı madde dozajlama sistemi (örn. aromatik
yağlar); loadcell ve dozajlama pompası ile birlikte
Isıtmalı otomatik sıvı madde dozajlama sistemi (örn: polifosforik
asit); loadcell ve dozajlama pompası ile birlikte

Otomatik Katı Madde
Dozajlama Sistemi

Kompresör
Kompresör sisteme dâhildir. Bu sayede harici bir hava
kaynağına ihtiyaç duyulmaz.
Kompresör kapasitesi/tipi PMB plentinin konﬁgürasyonuna
ve çevre koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

modiFALT PMB Plenti, granül polimer katkıları (SBS) ile bitümün

İki beç tankı da güçlü karıştırma performansı için her biri

modifikasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. modiFALT, yol

7,5kW’lık ikişer adet karıştırıcı ile donatılmıştır.

inşaatı ve havaalanı projelerinin yüksek kapasitelerdeki ve farklı

Beç tanklarının ısıtılmasını sağlayan kızgın yağ serpantinlerinin

reçetelerdeki tüm PMB gereksinimlerini karşılayabilir. Ayrıca,

tankın dış yüzeyine yerleştirilmesi, polimer partiküllerinin

modiFALT ile bitüm modifikasyonu için EVA, PPA vb. gibi diğer

yapışmasını ve topaklanmasını önlemektedir.

katkı maddeleri de kolaylıkla kullanılabilir.

modiFALT, PLC + SCADA ve bilgisayar kontrollü sistem ile

modiFALT’ın özel olarak tasarlanmış 160kW’lık yüksek kesme

otomatik kontrol sistemine sahiptir.

kapasiteli değirmeni, granül polimer türleri (Örnek; SBS) ile

Standart ölçüleri sayesinde kurulumu ve uluslararası nakliye

en iyi çalışma performansı için MARINI MAKİNA tarafından

işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

geliştirilmiş ve üretilmiştir. modiMILL, tek pasta < 0,3mm’den

Opsiyonel; otomatik polimer dozajlama sistemi.

daha küçük dane ebatlı polimer modifikasyonu sağlar.

Opsiyonel; katı (Örnek; Sülfür tozu) ve sıvı (Örnek; PPA) katkı

Değirmen salmastra soğutma sistemi sayesinde uzun kullanım

maddeleri için manuel veya otomatik dozajlama sistemleri.

ömrü ve sorunsuz çalışma olanağı sağlanmıştır.
Her biri dört adet yük hücresi (loadcell) ile donatılmış beç
tankları istenilen pas sayısına ve hassas tartım yapılmasına
olanak sağlamaktadır.
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emulFALT

Bitüm Emülsiyon Plenti
MARINI emulFALT Bitüm Emülsiyon Plentleri; yüksek verimi, kompakt tasarımı, kullanım kolaylığı ve
ekonomikliği ile tüm yol projeleri, asfalt uygulamaları ve diğer özel uygulamalar için ideal çözümdür.

emulFALT15

emulFALT6

15 ton/saat’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, tek SAE tanklı,
1 adet 20’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR
ile nakliye

6 ton/saat’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, tek SAE tanklı,
1 adet 20’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR
ile nakliye

15t/s

6t/s

e-emulFALT15

e-emulFALT6

15 ton/saat’e kadar, elektrik ısıtmalı, tek SAE tanklı,
1 adet 20’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR
ile nakliye

6 ton/saat’e kadar, elektrik ısıtmalı, tek SAE tanklı,
1 adet 20’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR
ile nakliye

15t/s

6t/s

8

Kontrol Paneli

Asit – Emülgatör Tartım Bunkeri
Pompa – Değirmen Ünitesi

SAE Hazırlık Tankı

MARINI MAKİNA mühendisleri tarafından tasarlan ve üretilen

Bitüm, SAE ve kerosen akışölçerleri sayesinde kolay kullanım,

emulMILL kolloid değirmen özgün tasarımı ve ayarlanabilir

kontrollü ve reçeteye uygun üretim.

rotor-stator aralığı sayesinde düşük penetrasyona sahip

Kolay taşınma ve kurulum için konteyner tipi kompakt tasarım.

bitüm kullanımında bile mükemmel sonuçları garanti eder.

Opsiyonel; bitüm akışölçeri değirmenin bitüm giriş hattına

Değirmenin girişinde bulunan bölünmüş hat sayesinde

entegre edilebilir.

SAE (Su-Asit-Emülgatör) ve bitümün ilk olarak değirmenin

Opsiyonel; Kerosen Dozajlama Sistemi dişli tip kerosen

içinde karşılaşması sağlanır ve böylece köpürme engellenir.

pompası,

Kızgın yağ veya elektrik ısıtmalı değirmen, invertör kontrollü

karıştırma için özel tasarım statik karıştırıcıdan oluşmaktadır.

bitüm ve SAE pompaları, akışölçer, vanalar ve tesisat

Opsiyonel; modifiyeli bitümden emülsiyon üretmek için

sayesinde kesintisiz ve kontrollü üretim yapılmaktadır.

değirmen çıkışı Eşanjör ve Lateks Dozajlama Sistemi.

Paslanmaz çelikten imal edilmiş ve yük hücreleri (loadcell) ile

Opsiyonel; esnek üretim çözümleri için Entegre Bitüm Tankı

donatılmış SAE tankı, asit-emülgatör kantarı ve termostatik

(EBT).

kontrollü kızgın yağ hatları sayesinde sorunsuz ve hassas üretim

Opsiyonel; ikiz SAE tankı sayesinde kapasite artışı.

yapılması sağlanmaktadır.

Opsiyonel; dokunmatik ekranlı PLC & SCADA kontrol sistemi ya

Korozyona dayanıklı (paslanmaz çelik) dişli tip SAE (Su-Asit-

da bilgisayarlı kontrol kabini.

Emülgatör) pompası ve akışölçeri, aşındırıcı özelliği yüksek asidik
ve bazik sıvıların kullanımına uygundur.
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coldFALT

Mekanik Stabilizasyon (Soğuk Karışım) Plenti
Mekanik stabilizasyon, çimentolu stabilizasyon ve soğuk asfalt karışımları için tasarlanmış MARINI coldFALT
Soğuk Karışım Plentleri en zorlu projelerde dahi sorunsuz çalışır ve sizi asla yarı yolda bırakmaz.

coldFALT800

coldFALT400

Mekanik stabilizasyon (su + agrega), çimentolu
stabilizasyon (su + agrega + çimento) ve soğuk asfalt
karışımı (emülsiyon + agrega - talep halinde su, çimento,
geri kazanılmış asfalt) Standart TIR ile nakliye, opsiyonlara
göre araç sayısı değişmektedir.

Mekanik stabilizasyon (su + agrega), çimentolu
stabilizasyon (su + agrega + çimento) ve soğuk asfalt
karışımı (emülsiyon + agrega - talep halinde su, çimento,
geri kazanılmış asfalt) Standart TIR veya 40’ Open Top
konteyner ile nakliye, opsiyonlara göre araç / konteyner
sayısı değişmektedir.

800t/s

400t/s
coldFALT200

coldFALT600

Mekanik stabilizasyon (su + agrega), çimentolu
stabilizasyon (su + agrega + çimento) ve soğuk asfalt
karışımı (emülsiyon + agrega - talep halinde su, çimento,
geri kazanılmış asfalt) Standart TIR veya 40’ Open Top
konteyner ile nakliye, opsiyonlara göre araç / konteyner
sayısı değişmektedir.

Mekanik stabilizasyon (su + agrega), çimentolu
stabilizasyon (su + agrega + çimento) ve soğuk asfalt
karışımı (emülsiyon + agrega - talep halinde su, çimento,
geri kazanılmış asfalt) Standart TIR ile nakliye, opsiyonlara
göre araç sayısı değişmektedir.

600t/s

200t/s
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Emülsiyon veya Su Tankı

Mamul Silo

Soğuk Besleme

Kontrol Kabini
Çimento Silosu

Mikser

Her türlü yol, demiryolu, havaalanı projesine cevap

Malzeme akışı kesildiğinde, sistemi otomatik olarak durduran

verebilecek, 200-600 ton/saat aralığında farklı kapasitelerde

dozaj bandı akış algılama sensörleri.

plent seçimi imkanı.

Frekans konvertörleri ile kumanda kabini içinden dozaj

Mekanik stabilizasyon, çimentolu stabilizasyon ve emülsiyonlu

bantlarının, çimentonun ve bitüm emülsiyonun kapasitelerinin

soğuk asfalt karışımlarının mükemmel kalitede, tam kontrollü

ayarlanması.

üretimi.

Opsiyonel PLC + bilgisayar kontrol sistemi ile üretimin tam

Mükemmel karışım için geliştirilmiş çift şaftlı (twin şaftlı) mikser.

otomatik kontrolünün yanı sıra tüm üretim verilerinin saklanması

Agrega, su, çimento, geri kazanılmış asfalt, bitüm emülsiyonu,

ve raporlanabilmesi.

köpük bitüm ile farklı karışımları üretebilmenizi sağlayan plent

40’ Open Top konteyner içine sığabilen (200 ve 400 ton/saat

tasarımı.

kapasiteli plentler) dizaynı ile kolay ve ekonomik nakliye imkanı.

Cıvata bağlantılı, aşınmaya dayanıklı mikser kol, pabuç ve
gövde parçalarına sahip olan coldFALT mikseri standart üretimi
sayesinde, sürekli yedek parça desteği ve aşınma parçası
değiştirme kolaylığı sağlar.
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tankFALT

Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemi

MARINI tankFALT Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemleri; hızlı ısıtma, yüksek verim, ekonomik işletme ve kaliteli
işçiliği ile her türlü stok ve servis uygulamalarınız için en uygun ekipmandır.
Bitüm, PMB, emülsiyon, fuel-oil, dizel ve diğer benzeri malzemelerin depolandığı tanklar, proje ihtiyaçlarınıza
uygun olarak istenilen kapasitelerde üretilebilmektedir. Bu tanklar ısıtma yüzey alanları, izolasyon ve benzeri
özellikleri yönünden esnek, kaliteli ve uzun ömürlü şekilde üretilmektedir. Ayrıca, yerinde imal edilen büyük
stok tankı ve bitüm havuzu gibi ihtiyaçlarınıza da cevap verebilmekteyiz.

Tip

Kapasite ve Nakliye

Isıtma

Yatay Tanklar

38m³ - 40’ Standart Konteyner
50m³ - Standart TIR
100m³ - Mega TIR

Kızgın yağ ya da elektrik

Dikey Tanklar

50m³ - Standart TIR
60m³ - Standart TIR
80m³ - Mega TIR

Kızgın yağ ya da elektrik
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İhtiyacınıza göre yatay veya dikey, elektrik veya kızgın yağ

Opsiyonel;

ısıtmalı tasarım ve üretim.

eklenebilmektedir.

Proje ihtiyaçlarına göre yatay veya dikey karıştırıcılı tasarım ve

Opsiyonel; loadcell’li tartım sistemi ile tank içindeki

üretim.

malzemelerin hassas tartımı mümkündür.

Üretilen her bir tankımıza basınç ve kaçak testi

Opsiyonel; maksimum - minimum veya sürekli seviye

uygulanmaktadır ve istenilen kalite dokümantasyonları

sensörleri.

mevcuttur.
Kızgın yağ ısıtmalı tanklarımızda sadece yüksek kaliteli çelik
çekme borudan mamul serpantin kullanılmaktadır.
Tesisatlarımızda yüksek kaliteli bitüm pompası, vana ve
ekipmanlar kullanılmaktadır.
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tanklara

termostatik

kontrol

sistemi

mixFALT

PE & PMB Karıştırma Sistemi
mixFALT Karıştırma Sistemleri; Elvaloy, toz SBS gibi değirmen gerektirmeyen bitüm modifikasyonları için,
farklı uygulamalara yönelik çeşitli opsiyonları ile fonksiyonel esneklik sunan çok yönlü karıştırma sistemleridir.

Şasi ve loadcell opsiyonu ile tank içindeki malzemenin hassas tartımı.
Tank üstü yürüme yolları sayesinde eklenecek malzemenin menhol ya da yükleme noktalarından tanka kolay boşaltılabilmesi.
Esnek karıştırıcı sayısı ve motor gücü sayesinde yüksek karıştırma kabiliyeti.
Tank tesisatlarında yüksek kaliteli bitüm pompası, vana ve ekipmanlar.
Opsiyonel; tanklar için termostatik kontrol sistemi.
Opsiyonel; maksimum - minimum veya sürekli seviye sensörleri.
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heatFALT

Kızgın Yağ Jeneratörü
MARINI heatFALT Kızgın Yağ Jeneratörü; yüksek verim, kompakt tasarım, kullanım kolaylığı ve düşük yakıt
tüketimi ile tüm asfalt plentlerinin ve bitüm transfer sistemlerinin değişmez bir parçasıdır.

Atmosfer basıncı altında kapalı devre çalışan termal yağ

Yağ giriş ve çıkışında dijital termostatik kontrolör ile sıcaklık

ısıtma sistemlerinde, yağın 250°C’ye kadar ısıtılarak pompa ile

kontrolü ve emniyeti.

sirkülasyonunda kullanılmaktadır.

Yağ giriş ve çıkışında kullanılan fark basınç presostatı ile akış

Çift sarmal serpantin tasarımı ile yağda termal kırılma

ve basınç güvenliği.

yaratmadan, uzun yıllar yağ kalitesini bozmadan ve yağ

Kompakt

değiştirme ihtiyacı duymadan kullanım olanağı sağlar.

sığabilmektedir) kolay nakliye ve montaj imkanı sağlar.

Büyük yanma odası sayesinde dizel, fuel-oil, doğal gaz veya

tasarımı

sayesinde

(20’

konteyner

içine

heatFALT1000

kombi brülörler ile farklı yakıtlarla çalışabilme opsiyonu.

1.000.000kCal/saat

Fişli-soketli tasarım ile kablo bağlantısı yapmadan brülör

heatFALT800

değiştirebilme imkânı .

800.000kCal/saat

Yüksek kapasiteli, ithal ALLWEILLER kızgın yağ sirkülasyon

heatFALT500

pompası ile uzun yıllar sorunsuz çalışma.

500.000kCal/saat
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drumFALT

Varil Isıtma Fırını
TEKFALT drumFALT yüksek verimliliği, kompakt ve çevre dostu tasarımı ile varil ısıtma fırını ihtiyaçlarınız için
en ideal çözümdür.

drumFALT30

Modele göre aynı anda 20 - 30 adet varil yükleme imkânı.

3x10 = 30 varil kapasitesi
Ortam koşullarına göre 6-9ton/saat kapasite
1 adet 40’ Flat Rack konteyner veya
1 adet standart TIR ile nakliye

Standart varillerde bulunan, viskozitesi yüksek diğer
malzemelerin (örn. PMB) de ısıtılması imkânı.
Sistemle beraber kızgın yağ ısıtmalı helis dişli bitüm pompası
ve filtresi.

30 varil

Hidrolik kaldırma mekanizması sayesinde kolay ve hızlı

drumFALT20

yükleme.

2x10 = 20 varil kapasitesi
Ortam koşullarına göre 4-5ton/saat kapasite
1 adet 40’ Open Top konteyner veya
1 adet standart TIR ile nakliye

Yüksek kapasiteli serpantin tasarımı ile hızlı eritme.
Kalın taş yünü ve alüminyum izolasyonu ile minimum ısı kaybı.
Opsiyonel; şamandıra sistemi ile kesintisiz çalışma.

20 varil

Kızgın yağ kazanı ile tek şasi üstüne konumlandırılmış
bütünleşik konfigürasyonu da mevcut olup, 40’ Open Top ile
transfer edilebilmektedir.
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fiberFALT

Fiber Dozajlama Sistemi
MARINI fiberFALT Otomatik Fiber Dozajlama Sistemi; modüler tasarımı ve her plente kolayca uygulanabilirliği
ile pratik bir çözümdür.

Karayolları tarafından Taş Mastik Asfalt (TMA – SMA “Stone Mastic Asphalt”) üretiminde zorunlu olarak kullanılması gereken otomatik
fiber dozajlama sistemi.
Her plente kolayca uygulanabilen modüler tasarım.
Plent titreşimlerinden etkilenmeyen, güçlü şase içine yerleştirilmiş hassas tartım sistemi.
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mobilFALT

Mobil Bitüm Parkı & Tankı
Mobil Bitüm Tankı; stoklama sistemleri, mobil asfalt plentleri ve diğer özel uygulamalar için en ideal çözümü
sunmaktadır. Özel olarak tasarlanan mobil bitüm tankı, 60m³ kapasiteli ve 400.000kCal/saat kapasiteli
kızgın yağ jeneratörü ile entegredir ve standart mega tır ölçüleri sayesinde sorunsuz olarak transfer
edilebilmektedir. Ayrıca, ekstra bitüm stoku için kızgın yağ jeneratörü içermeyen mobil bitüm stok tankı da
mevcuttur. Opsiyonel olarak, yarı bitüm yarı yakıt stoklayabilen çift kompartımanlı mobil konfigürasyonu da
bulunmaktadır.

Standart mega TIR ölçüleri.
Müşterinin ihtiyacına göre 60m³ kapasitesindeki bitüm tankı.
Müşterinin ihtiyacına göre 400.000kCal/saat kapasitesinde, entegre kızgın yağ jeneratörü.
Şantiye içi maksimum hareket esnekliği için tanklar arası fleks boru bağlantıları.
Asfalt plenti bitüm sirkülasyon pompası ve bitüm tartımı için üç yollu bitüm vanası.
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bagFALT

Big Bag Eritme Fırını
MARINI bagFALT Big Bag Eritme Fırını; güvenilir, ekonomik ve pratik bir çözüm sunar. Yüksek verimliliği,
kompakt tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde Big Bag Eritme Fırını bu alandaki en faydalı yardımcınız
olacaktır.

Kızgın yağ jeneratörü ile 250°C’ye kadar ısıtılabilen bagFALT; bitüm, PMB vb. Big Baglerde depolanan yüksek viskoziteli ürünleri eritme
ihtiyacınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Yüksek ısıtmalı yüzey alanı sayesinde hızlı eritme.
Tüm yüzeylerinin ısı kaybını en aza indirebilmesi için uygulanan özel izolasyon.
Big Bag Eritme Ünitesinin kompakt tasarımı (40’lık OT konteynere sığabilir) kolay nakliye ve hızlı kurulumu sağlar.
Opsiyonel; Big Bag taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için vinç eklenebilmesi.
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sprayFALT

Asfalt Distribütörü
TEKFALT sprayFALT Asfalt Distribütörü; entegre kızgın yağ kazanı ile hızlı ve yüksek ısıtma performansı
sağlayarak, bitüm ve bitüm emülsiyonlarının serilmesinde hassas, güvenli ve kolay kullanımı garanti
etmektedir. Sistemdeki kızgın yağ sirkülasyonu; sprey barlarında, bitüm pompasında, vanalar ve tesisatta
tıkanma, donma ve temizleme sorunlarını ortadan kaldırmaktadır.

4.000 litreden 16.000 litreye kadar araç ölçülerine bağlı bitüm /

PLC entegreli kontrol sistemi ile araç hızı ve pompa debisi

emülsiyon tankı kapasitesi.

uzaktan kumandada görülebilir, bu sayede birim alana serilen

Yüksek kaliteli entegre kızgın yağ kazanı, bitüm pompası, vanaları

malzeme miktarı hassas şekilde hesaplanır.

ve ekipmanları ile uzun ömürlü, problemsiz kullanım.

Opsiyonel; tam otomatik spreyleme sistemi ile araç hızı ve

PTO’ya bağlı hidrolik pompa ile bağlı bulunduğu hidrolik motor

serme genişliğine göre spreylenen malzemenin otomatik

aracılığıyla tahrik edilen, kapasite ayarlı bitüm pompası.

ayarlanabilmesi.

Hassas spreyleme özelliğine sahip katlanabilir ve yukarı kalkan

Opsiyonel; 14-26kg/saat kapasitesi aralığında yüksek basınçlı

kızgın yağ ısıtmalı barlar.

dizel brülörler.

Sprey barlarının özel tasarımı sayesinde 150gr/m²’den

Opsiyonel; PTO’suz araçlar için harici dizel motor.

4kg/m²’ye kadar hassas spreyleme imkânı.
Mükemmel homojenlikte serimi sağlamak için sprey barın iki
tarafına eşit dağıtımı mümkün kılan pompa, vana ve tesisat.
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basFALT

Toz Malzeme Serici
TEKFALT basFALT Toz Malzeme Serici; yüzey stabilizasyonu işlemlerinde ihtiyacınız olan araçtır. Bu mobil
serici, hız kontrollü sistemi sayesinde, filler, çimento, kireç v.b. toz malzemelerin, yüzeylere istenilen
oranlarda serilmesini sağlar. Fonksiyonel tasarımı sayesinde en iyi serme performansını garanti etmesinin
yanı sıra kullanımı da oldukça kolaydır.

Üç kısımdan oluşan sericide bulunan maksimum seviye göstergeleri ile her bir serim helezonunun bağımsız olarak kontrolü sayesinde
çeşitli serim genişliklerinde çalışma esnekliği.
Oransal Kontrol Sistemi, kamyon hız kontrol sensörü ile serilecek malzeme miktarının aracın hızına göre otomatik olarak ayarlanmasını
sağlamaktadır.
Malzemenin, makinanın üst kısmından bigbag ya da silobas ile doldurabilmesi imkânı.
Haznedeki malzemenin nemlenmesi önleyen su - nem geçirmez tasarım.
TEKFALT tarafından geliştirilen Dijital Kontrol Sistemi sayesinde kolay ve verimli kullanım.
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transFALT

Bitüm Relay Tankeri
TEKFALT transFALT, ihtiyaçlarınıza göre farklı kapasitelerde, opsiyonel ısıtma ve pompa seçenekleri ile her türlü
bitüm, PMB, emülsiyon ve benzeri malzemelerin transferinde en işlevsel çözüm.

Farklı ülkelerin ihtiyaçlarına göre 20.000 litreden 40.000 litreye kadar tank kapasitesi.
İsteğe bağlı olarak brülör ve pompa seçenekleri ile projelerinize uygun tasarım.
Tankın ön ve arkasında dolum kolaylığı için çift menhol seçeneği ve pompasız modellerde sıcaklığa dayanıklı küresel vana ile boşaltma
imkânı.
Pompalı modellerde 4-yollu vana sayesinde çift yönlü boşaltma, tank dolum ve tank içi sirkülasyon olanağı ile kullanışlı tasarım ve
ekonomik tesisat temizleme özelliği.
Isıtmalı modeller için 14-26kg/saat kapasite aralığında, termostatik kontrol sistemli dizel brülör.
Opsiyonel; PMB transferinde kullanılmak üzere karıştırıcı sistemi.
Opsiyonel; MPH ve benzeri köpük bitüm veya bitüm emülsiyonu ile asfalt stabilizasyonu yapabilen makinalar ile uyumlu tasarım.
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crackFALT

Çatlak Dolgu Makinası
TEKFALT crackFALT Çatlak Dolgu Makinası yüksek performansı, kompakt tasarımı, kullanım kolaylığı ve
ekonomikliği ile tüm yol, demiryolu ve havaalanı çatlak tamir projeleri için ideal çözümdür. 500 litre kapasite ve
geniş opsiyonel ekipman seçenekleri ile her ölçekte ve özellikteki projelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

500 litre kapasiteli mastik eritme tankı.
Brülörlü direk ısıtmalı ve/veya kızgın yağ cidar ısıtmalı mastik tankı alternatifleri.
Termal yağ ısıtmalı mastik tanklarında, tank ağzında hızlı eritme ızgarası.
Hidrolik motor tahrikli, hız ayarlı mastik eritme tankı karıştırıcıları.
Kapasiteye göre tek veya çift akslı yürüyüş aksamı.
Kızgın yağ ısıtmalı lans ile sorunsuz ve hızlı çalışma.
Enjeksiyon ve ütülemeyi birlikte yapabilen lans dizaynı.
Çit yönlü çalışan bitüm pompası ile lansın boşaltılmasına ek olarak, opsiyonel ekipmanlar ile basınçlı hava ve mazot ile temizleme.
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patchFALT

Asfalt Bakım Aracı
TEKFALT patchFALT Asfalt Bakım Aracı; bozuk yolların tamiri ve bakımında kullanılmaktadır. Opsiyonel
besleme helezonu yol tamir işlerinde sağladığı pratiklik ile imalât kapasitesini arttırmaktadır. Yama tamiri
işleri için geniş opsiyon seçenekleri sayesinde esnek, kullanımı kolay ve yüksek kapasiteli pratik bir çözümdür.

İzolasyonlu, V-kesitli, hidrolik kapaklı ve araç ölçülerine göre değişkenlik gösteren kapasitelerde, isteğe bağlı cidar ısıtmalı silo ile uzun
ömürlü ve dayanıklı tasarım.
Hidrolik hız ayarlı helezon sistemi ve kapasite kontrollü malzeme akışı sayesinde kesintisiz ve sorunsuz malzeme besleme imkânı.
Talebe göre eklenebilen manuel emülsiyon / bitüm spreyleme sistemi.
Yüksek kaliteli hidrolik sistemleri, helezonları ve ekipmanları ile uzun ömürlü problemsiz kullanım.
İsteğe bağlı olarak eklenebilen küçük ekipmanlar ile müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir konfigürasyon.
Opsiyon; kızgın yağ ya da direkt brülör ısıtma sistemi.
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combiFALT

Kombi Asfalt Makinası
TEKFALT combiFALT Kombi Asfalt Makinası; asfalt distribütörü, hidrostatik yol süpürgesi ve arazözün bir araya
gelmesiyle oluşmuş kombine bir makinadır. Sürücü kabininden tek kumanda ile kontrol edilebilmesi sayesinde kolay
kullanım sağlar. Farklı uygulamaların bir makinada birleştirilmesi, ilk yatırım maliyetinde ve işletme giderlerinde
kayda değer miktarda tasarruf sağlamaktadır.

Distribütör spreyleme kapasitesi, araç hızı, pompa debisi, süpürme hızı, su pompası kapasitesi vb. değerlerin sürücü kabinindeki kontrol
panelinden görüntülenmesi ve ayarlanabilmesi.
Araç ölçülerine göre emülsiyon ve su tankı kapasitesi.
Sıcak asfalt uygulamalarının günlük emülsiyon spreyleme ihtiyacına göre optimize edilmiş tasarım.
Asfalt Distributöründeki tüm opsiyonlar bu sistemde de mevcuttur.
Ön ve arka fıskiye sistemli arazöz.
Sıcak asfalt uygulamalarında kullanılan silindir, vabil ve frezelerin günlük su ihtiyaçları için entegre pompa ve hortum.
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Satış Sonrası Servisler
MARINI Makina’nın uzman ve deneyimli ekibi, müşterilerine; plent yenileme / revizyonu, servis, yedek parça ve
eğitim konuları dahil çözümler sunmaktadır.

Mevcut makinalarımızın yeni parçalar ile modernizasyonunda

Geri dönüşüm sistemlerinin ve diğer uygulamaların plente

Makina verimliliğin artırılmasında

entegrasyonunda

Makina kapasitesinin artırılmasında

Ilık karışım asfalt teknolojisinin plente uyarlanmasında

Plentin en güncel emisyon ve çevre yönetmeliklerine uygun

Taş mastik asfalt üretiminin plente uyarlanmasında

hale getirilmesinde

YEDEK PARÇA

Servis
MARINI ekibinin satış sonrası hizmetlerle kusursuzca
bütünleşen uzmanlığı ve profesyonelliği, devamlı
bir mükemmeliyet ilişkisi yaratma hedefiyle birlikte,
servis hizmetlerinin özünü oluşturmaktadır.
Verimliliğimiz, yetkinliğimiz ve bilgi birikimimiz ile
müşterilerimizin dünyanın her yanındaki asfalt
plentlerine destek sunuyoruz.
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Plent Yenileme /
Revizyon
Mevcut plentler için yeni teknik çözümler, eski
teknolojilerin

değişimi,

parçalarının

ömrünün

uzatılması, plentin günün şartlarına uygun hale
getirilmesi için geliştirmeler: işte bunlar yenileme
işlemlerinin amacıdır.
Müşterilerimiz,

uzman

ekibimiz

ile

birlikte,

yatırımlarının en hızlı şekilde geri dönmesini
sağlayacak çözümleri kolayca belirleyebileceklerdir.

Yedek Parça
Yıllar boyunca elde ettiğimiz deneyimimiz ve
çalışanlarımızın

uzmanlığı

sayesinde,

MARINI

MAKİNA olarak tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını en
kısa sürede karşılayabilmekteyiz.
Aynı zamanda,artık üretimde olmayan plentler ve
diğer ekipmanlar için de gereken yedek parçaları
bulup tedarik edebilmekteyiz. Eğer ki bu mümkün
olmazsa, uzman ekiplerimizin her zaman en iyi
alternatif teknik çözümleri sunacağını garanti
ediyoruz.
Unutmayın, yalnızca orijinal MARINI ve TEKFALT
yedek parça ve aksesuarları, plentiniz için güvenilirliği
ve yüksek performansı garanti etmektedir.

Eğitim
Ancak iyi eğitilmiş ve yetkin bir ekip, plentin
üretkenliğini ve güvenilirliğini garanti edebilmektedir.
İşte bu yüzden, yeni eğitim merkezimizde ya da
doğrudan şantiyede verilmek üzere dört farklı eğitim
programı tasarladık.
Eğitim Programları
Operatörler için temel eğitim
Brülör kontrolü ve çalıştırılması eğitimi
Makinaların bakımı
Kontrol sistemi eğitimleri
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67 ÜLKEYE İHRACAT
43.718m² ÜRETİM ALANI
270’den FAZLA ÇALIŞAN
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1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No:1
06935 Sincan - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 386 33 22
Fax: +90 (312) 386 33 23
info@tekfalt.com.tr
www.tekfalt.com.tr
Koordinatlar : 39,967166 / 32,552128
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