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موزع اإلسفلت النسبي
Proportional Asphalt Distributor

 Capacity / سعة الخزان 

 Isolating Sheet / صاج العزل 

Isolating Material / مادة العزل

 Drive Type / نوع التحریك

Power / الطاقة

 Controls / التحكم

Pump Type / نوع المضخة

 Spray Bar Span / عرض شریط الرش

 Spreading Lane Width / عرض الفرش

 Valve Controls /تحكم الصمام

 Heating System / نظام التسخین 

 Liters / ۸٫۰۰۰ – ۱۳٫٥۰۰ لتر 

 Aluminium Sheet 1mm / صاج  ألومنیوم  ۱ ملم 

 Rockwool 50mm / صوف صخري ٥۰ ملم

 Hydrostatic Control / التحكم الھیدروستاتیكي

Vehicle PTU (Power Transmission Unit) / وحدة انتاج الطاقة (PTO) المركبة 

Digital Control / تحكم رقمي

 3”VAD Pump (80m3/h) / مضخة فاد"۳۸۰ ساعة/ متر مكعب

 5400 - 2400mm / ۲٤۰۰ – ٥٤۰۰ ملم

 300mm, 18 Groups of Pneumatics / ۳۰۰ ملم، ۱۸ مجموعة ھوائیة

Pneumatic - Electric On-Off / ھوائي – كھربائي تشغیل – إیقاف

Two Diesel Burners(min 190kw, max 310kw) / (الحد اإلدنى ۱۹۰ كیلووات، الحد األعلى ۳۱۰ كیلووات) موقد دیزل العدد ۲

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 ٥٤۰۰) بتثبیت مقدار المواد التي یجب فرشھا في المتر مربع المحدد من قبل العامل مع نظام التحكم النسبي، مع أخذ بیانات مثل السرعة المركبة وعرضVAD) یقوم فاد ٥٤۰۰
 مساحة الفرش. یوفر تحقیق ھذه النسبة بشكل حساس بعرض ٥٤۰۰ ملم عبر شریط الرش المصمم بشكل خاص. یتم التحكم بالنظام من خالل اللوحة المتواجدة في مقصورة

 المشغل. یتم ادخال المقدار المطلوب فرشھ في المتر مربع ومن ثم تبدأ عملیة الفرش عقب إختیار عرض مساحة الفرش، ویتم ضبط سرعة المضخة حسب سرعة المركبة وتتوقف
 عملیة الفرش مع توقف المركبة بشكل تلقائي. یمكن للعامل أن یرى مجموع المواد المفروشة والكلیومتر، وسرعة المركبة  الفوریة وسرعة المضخة  الفوریة من الشاشة المتواجدة

.على لوحة التحكم

With the VAD5400 proportional control system, amount of material to be spread on to the surface which is 
pre-determined by the operator is fixed. With its specially designed Spray Bar, this amount is precisely spread at 

5400mm width. The control of the system is provided by the panel in the operator's cab. After the amount of 
material to be spread per m2 and the spread width has been selected, the start of the spreading, the speed of 
the pump according to the speed of the vehicle adjustment and the stop of the vehicle with automatic stop-
ping of the spreading happen automatically. Total spread material, km, instantaneous vehicle speed, instant 

pump speed can be seen by the operator on the screen of the panel.





مضخة األسفلت
.تم تركیب مضخة األسفلت على صفیحة ملحومة على صاج في خلفة الخزان

 تمتلك المضخة خطین شفط وخطین دفع. تم تصمیم ھیكل مضخة األسلفت بحیث 
 یكون داخل الخزان وبھذا تم منع تجمد ما بداخل المضخة. یتم إیفاء جمیع الوظائف

 دون الحاجة إلى مرافق معقدة في النظام وذلك بفضل الصمامات الموجودة داخل
.المضخة. یوفر إجراء الصیانة والتنظیف بشكل أسرع وأكثر سھولة

تسخین آمن وسریع

Asphalt Pump
The Asphalt Pump is mounted on a plate which is welded
to the back plate of the tank. The pump has two  intake
lines and two discharge lines. The body of the asphalt pump
is designed to remain in the tank so that freezing in the 
pump is prevented. Thanks to the internal valves on the
pump, the system performs all functions without the need
for complicated piping system. Maintenance and cleaning
are provided much more quickly and easily.

تحكم المقصورة الكامل

Complete Control from Cabin
Thanks to the special designed control panel located in the
operator's cab, the operator can get all functions such as
circulation, automatic / manual spreading, intermediate
pump feature, system cleaning, as well as controls such as
pneumatic spray-bar locks, positions, paving width and
spray bar movement of the spray bars. 

Safe & Fast Heating
8’’ diameter 2 flame tubes are placed along the tank in
U format. With 2 units of 26kg / h, min 190kw - max 310kw
electric burner, the material is heated quickly and efficiently.
Heating controls are accessible from the rear control panel.
After entering the desired temperature value from the
screen with the help of a single button operator can activate
the heating. When the material reaches the specified
temperature, the burners are switched off automatically,
thus ensuring safety during heating

 على مدى طول الخزان. یتم تسخین U تم وضع أنبوبي لھب (العدد ۲) بقطر ۸" على شكل حرف
 المواد بشكل سریع وفعال وذلك بفضل الموقد الكھربائي (العدد ۲) ۲٦ ساعة/ كیلو غرام، الحد

 األدنى ۱۹۰ كیلو واط – الحد األعلى ۳۱۰ كیلو واط الموجودة فوقھا. یمكن التحكم بالتسخین
 من لوحة التحكم الخلفیة. یمكن أن یعمل بمساعدة الضغط على زر واحد بعد ادخال قیمة التسخین
 المطلوبة من الشاشة. سینطفئ الموقد ذاتیاً عندما تصل حرارة المواد إلى السخونة المطلوبة وبھذا

.یتم توفیر اآلمان أثناء عمیلة التسخین

 یمكن للعامل المتواجد داخل المقصورة أن القیام بوظائف مثل التداول الفرش التلقائي /
 الیدوي وخصائص المضخات البینیة وتنظیف النظام إلى جانب إجراءات التحكم مثل التحكم

 بحركة شریط الرش وعرض الفرش والمواضع وإغالق شریط الرش، وذلك دون الحاجة
.إلى نزول من المركبة

Level Indicator / مؤشر المستوى

Pneumatic Actuated Valves / صمامات التفریغ الھوائي



وظائف  مضخة األسفلت

•الشفط العكسي توفر ھذه الوظیفة عودة المواد المتبقیة في
شریط الرش إلى الخزان مرة أخرى عند اإلنتھاء من الفرش 

•تعبأة الخزان
•تداول الخزان 

•رش تلقائي/ یدوي
•مضخة وسیطة  توفر ھذه الوظیفة نقل المواد من مصدر إلى مصدر آخر عبر 

استخدام الموزع دون خلط مع المواد المتواجدة داخل الخزان 
•تنظیف النظام 

•  Re-Suction (This function allows the material to be returned to the tank again
 at the end of the series)
•  Tank Filling
•  Tank Circulation
•  Automatic / Manual Spraying
•  Tank Discharge
•  Intermediate pump (This function allows the transfer of the material from one
 source to another without mixing with the material in the tank using the Distributor)
•  System Cleaning

فرش تلقائي بالكامل

Fully Automatic Spreading
Specific to the models of VAD5400 and VAD3600A with
precise flow adjustment and specially designed spray-bar
5400mm'de perfect spreading can be made. The system
works by reading the data such as vehicle speed and
spread width by providing instantaneous pump flow for the
desired amount of spreading. Spreading width can be
increased or decreased during operation, the operator can
accelerate or slow down according to the condition of the
road, while the operator is focus on driving system can start,
maintain and finish spreading.

Pump Function
With dedicated Asphalt Distributor Pump, critical functions
can be performed with valves which are located both inside
the pump and at the piping. Pneumatic actuators can be
controlled directly from the cabin.

المفاصل المیكانیكیة
 

Solid Mechanical Joints
The mechanical joints are important for the sealing and
long-life use of the spray bar. Connectors used in the VAD
Series asphalt Distributor allow the entire 5400mm spray-bar
to be raised, lowered, or moved sideways. With teflon and
copper threaded material sealing is obtained. Flange
structure provides easy maintenance and repair.

 یمكن إجراء العدید من الوظائف مع المحركات الھوائیة التي یمكن التحكم بھا من المقصورة
و مضخة فاد "۳ الذي تم انتاج خصیصاً من اجل موزع األسفلت

 یمكن لنظام الفرش التلقائي الكامل والخاص بمودیالت فاد٥٤۰۰ و فاد۳٦۰۰، القیام
 بعملیة الفرش في ٥٤۰۰ ملم وذلك بفضل شریط – الرش المصمم بشكل خاص وذو
 ضبط تدفق حساس ودقیق. یعمل النظام من خالل القراءة الفوریة لبیانات مثل سرعة

 المركبة وعرض الرش من خالل توفیر تدفق مضخة الالزم لعرض الرش. یمكن
 تخفیض او زیادة عرض الرش أثناء عملیة الرش. یمكن للعامل أن یزید السرعة أو
 یخفضھا حسب وضع الطریق وخالل ھذا اإلجراء یكفي أن یركز العامل على قیادة
 المركبة أما بالنسبة غلى عملیة بدء عملیة الفرش واستمرارھا بشكل نسبي وإنھائھا

.من وظیفة التحكم النسبي لفیمبو

 تُعد المفاصل المیكانیكیة مھمة من أجل منع التسریب واالستخدام طویل األجل لشریط الرش.
 تسمح الموصالت المستخدمة في موزع اإلسفلت من سلسلة فاد برفع أو رش أو تحریك شریط
التفلون والنحاس. باستخدام مواد من نوع  المواد  بأكملھ. یمكن منع تسرب   الرش ٥٤۰۰ ملم 

.ھیكل شفة یوفر سھولة الصیانة واإلصالح

Level Indicator / مؤشر المستوى

Pneumatic Actuated Valves / صمامات التفریغ الھوائي



موزع اإلسفلت فاد ٤۲۰۰أ

Pneumatic Actuated Valves / صمامات التفریغ الھوائي



موزع االسفلت
ASPHALT DISTRIBUTOR

VAD

موزع اإلسفلت النسبي فاد ٤۲۰۰أ

VAD 4200A Proportional Asphalt Distributor

Difference of VAD4200A then VAD5400 model is that VAD4200A has total spreading width of 4200mm
and spray bar movement is pneumatic. Operator enters the quantity of material to be spread on panel

and system reads data from the radar, asphalt pump and spray bar and adjusts the optimum pump
flow rate. As with the VAD5400, the VAD4200A can be used to display all the values instantly,

and the backward statistics of the spreading.

 Capacity / سعة الخزان

 Isolating Sheet / صاج العزل
Isolating Material / مادة العزل

 Power / ةقاطلا

A / Controls / فاد ۳٦۰۰ أ/ التحكم

  M /Controls / فاد ۳٦۰۰ م/ التحكم

 Pump Type / نوع المضخة

 Spray Bar Span / عرض �يط الرش

Spreading Lane Width / عرض الفرش

 Spray Bar Drive / حركة شریط الرش

 Valve Controls / تحكم الصمام

 Heating System / نظام التسخین

Drive Type / نوع التحریك

 Liters / ۸٫۰۰۰ – ۱۳٫٥۰۰ لتر

Aluminium Sheet 1mm / صاج  ألومنیوم  ۱ ملم 

 Rockwool 50mm / صوف صخري 50 ملم

 Vehicle PTU (Power Transmission Unit) / وحدة انتاج الطاقة (PTO) المركبة

 Hydrostatic, Digital Control / تحكم ھیدروستاتیكي، رقمي

 Manual Control from Cabin / تحكم یدوي في  المقصورة

 3”VA Pump (70m3/h) / مضخة فاد"۳ ۷۰ ساعة/ متر مكعب

 4200 - 2400mm / ۲٤۰۰ – ٤۲۰۰ ملم

450mm, 12 Groups of Pneumatics / ٤٥ ملم/ ۱۲ مجموعة ھوائیة

 Pneumatic - Electric On-Off / ھوائي – كھربائي تشغیل – إیقاف

 Pneumatic - Electric / ھوائي – كھربائي
Two Diesel Burners(min 190kw, max 310kw) / (الحد اإلدنى ۱۹۰ كیلووات، الحد األعلى ۳۱۰ كیلووات) موقد دیزل العدد ۲

Hydrostatic Control / التحكم الھیدروستاتیكي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

 اختالف مودیل فاد٤۲۰۰أ عن فاد٥٤۰۰ ھو أن مجموع عرض الفرش ٤۲۰۰ ملم وأن حركة شریط الرش تكون بالھواء المضغوط. عندما
 یقوم العامل بإدخال مقدار المواد المراد فرشھا إلى لوحة التحكم، یتم قرأة البیانات القادمة من رادار النظام ومن مضخة األسفلت وشریط الرش
 ویتم ضبط تدفق المضخة بشكل مثالي. ویمكن رؤیة  جمیع القیم بشكل فوري في الشاشة التي بداخل المركبة في مودیل فاد٤۲۰۰أ ویمكن حفظ

.اإلحصائیات بأثر رجعي كما ھو الحال في فاد٥٤۰۰



خصائص
لوحة تحكم المشغل

/ Operator Control Panels

مراقبة سرعة الرادار
/ Radar Speed Control

خزان وقود الدیزل ذو التنظیف التلقائي
/ Auto Cleaning Diesel Fuel Tank

خزان  وقود لنظام التسخین
/ Heating System Fuel Tank

لوحة التحكم
/ Control Panels

 ROAD CONSTRUCTION MACHINES / آالت بناء الطرق

المركبة المرئیة فاد ٥٤۰۰*

ASPHALT DISTRIBUTOR
VAD موزع االسفلت Level Indicator / مؤشر المستوى

Pneumatic Actuated Valves / صمامات التفریغ الھوائي

Bitum Pump / مضخة البیتومین



Level Indicator / مؤشر المستوىخصائص

Pneumatic Actuated Valves / صمامات التفریغ الھوائي

Bitum Pump / مضخة البیتومین

Pneumatic Spray Bar Locks / أقفال شریط الرش الھوائیة

مؤشر المستوى
/ Level Indicator

نظم التسخین
/ Heating Systems

شریط الرش ٥٤۰۰ ملم
/ 5400mm Spray Bar

صمامات التفریغ الھوائي
/ Pneumatic Actuated Valves

مضخة البیتومین
/ Bitum Pump

أقفال شریط الرش الھوائیة
/ Pneumatic Spray Bar Locks



Pneumatic Actuated Valves / صمامات التفریغ الھوائي

Pneumatic Spray Bar Locks / أقفال شریط الرش الھوائیة





موزع اإلسفلت فاد ۳٦۰۰ م/أ



فاد ۳٦۰۰ أ موزع األسفلت النسبي

VAD 3600A Proportional Asphalt Distributor

VAD 3600M Manuel Asphalt Distributor

فاد ۳٦۰۰ م موزع األسفلت الیدوي

Difference of VAD3600A then VAD5400 model is that VAD3600A has total spreading width of 3600mm
and spray bar movement is pneumatic. Operator enters the quantity of material to be spread on panel

and system reads data from the radar, asphalt pump and spray bar and adjusts the optimum pump
flow rate. As with the VAD5400, the VAD3600A can be used to display all the values instantly,

and the backward statistics of the spreading.

 Capacity / سعة الخزان

 Isolating Sheet / صاج العزل
 Isolating Material / مادة العزل

 Power / ةقاطلا

A / Controls / فاد ۳٦۰۰ أ/ التحكم

  M /Controls / فاد ۳٦۰۰ م/ التحكم

 Pump Type / نوع المضخة

 Spray Bar Span / عرض �يط الرش

Spreading Lane Width / عرض الفرش

 Spray Bar Drive / حركة شریط الرش

 Valve Controls / تحكم الصمام

 Heating System / نظام التسخین

Drive Type / نوع التحریك

 Liters / ۸٫۰۰۰ – ۱۳٫٥۰۰ لتر

Aluminium Sheet 1mm / صاج  ألومنیوم  ۱ ملم 

 Rockwool 50mm / صوف صخري 50 ملم

 Vehicle PTU (Power Transmission Unit) / وحدة انتاج الطاقة (PTO) المركبة

 Hydrostatic, Digital Control / تحكم ھیدروستاتیكي، رقمي

 Manual Control from Cabin / تحكم یدوي في  المقصورة

 3”VA Pump (60m3/h) / مضخة فاد"۳ (٦۰ ساعة/ متر مكعب)

 3600 - 2400mm / ۲٤۰۰ – ۳٦۰۰ ملم

 600mm, 6 Groups of Pneumatics / عرض الفرش: ٦۰۰ ملم/ ٦ مجموعة ھوائیة

 Pneumatic - Electric On-Off / ھوائي – كھربائي تشغیل – إیقاف

 Pneumatic - Electric / ھوائي – كھربائي

 Two Burners / ۲ موقد العدد 

Hydrostatic Control / التحكم الھیدروستاتیكي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

موزع االسفلت
VAD 3600

VAD3600M with the 3600mm spreading width and pneumatic controlled spray-bar mechanism, operator
still controls all the systems from the cabin. Operator can observe instant speed of the truck, pump

rpm and spreading amount. Regarding the spreading amount and spreading width pump flow can
easily controlled with a lever located at the cabin. Complete heating system, cleaning , spreading

and other pump functions still be used with just couple of buttons.

 اختالف مودیل فاد۳٦۰۰أ عن فاد٥٤۰۰ ھو أن مجموع عرض الفرش ۳٦۰۰ ملم وأن حركة شریط الرش تكون بالھواء المضغوط. عندما یقوم العامل بإدخال
 مقدار المواد المراد فرشھا إلى لوحة التحكم، یتم قرأة البیانات القادمة من رادار النظام ومن مضخة األسفلت وشریط الرش ویتم ضبط تدفق المضخة بشكل مثالي.

.ویمكن رؤیة  جمیع القیم بشكل فوري في الشاشة التي بداخل المركبة في مودیل فاد۳٦۰۰أ ویمكن حفظ اإلحصائیات بأثر رجعي كما ھو الحال في فاد٥٤۰۰

 في ۳٦۰۰ الیدوي، یتم ضبط مقدار المواد التي سیتم فرشھا على الطریق بشكل یدوي من قبل العامل بمساعدة بطاقة اإللكترونیة في مقصورة القیادة ویتم الفرش
 بواسطة شریط الرش. وتتم عملیة التحكم بالنظام بمساعدة األزرار الموجودة على لوحة التشغیل. ویتم رؤیة مقدار المواد التي ستیم فرشھا في المتر المربع،

.ومجموع مقدار المواد المفروشة، و سرعة مضخة االسفلت وعرض الفرش وسرعة المركبة ومجموع مسافة الطریق المنجز في البطاقة اإللكترونیة



تحكم یدوي في المقصورة

نظام تسخین شریط – رش زیت ساخن  اختیاري

Manuel Control
The VAD3600M model is manually controlled without
compromising operator comfort. All pump functions and
heating systems are similar to VAD5400 and VAD3600A
models and are equipped with systems that do not require
manual intervention. Manual control is used when adjusting
the pump flow rate. The operator can control the pump
with the Flow Adjustment lever after selecting the spread 
width. During this time, operator checks the volume of
pumping kg / m2 and the pump speed in rpm. Thanks to the
display on the control panel, the operator can control the
sequence instantly.

اختیاري (PMB) نظام موافق لبیتومین البولیمر المعدل

Optional PMB (Polymer Modified Bitumen)
Compatible System
Polymer Modified Bitumen is specially designed for the areas
and firms where the bitumen is used. Thanks to the hot oil
boiler installed in the bitumen tank, the bitumen tank and
the whole installation are heated and the material is
protected and laid at high temperatures. The PMB material
can preferably be applied automatically or manually by
being one of the leading properties of its class.

Optional Thermal Oil Spray-Bar Heating System
VAD Series Asphalt Distributors can use this system to maintain
optimum temperature during spreading due to factors such
as material type and external temperature. The oil is heated
by using the burners in the bitumen tank and transmitted to
the spray-bar. This eliminates the risk of material cooling during
and after the spreading.

براحة التضحیة  دون  یدوي  بشكل  فاد۳٦۰۰م  لمودیل  الفرش  بأعمال  التحكم   یتم 
وتم وفاد۳٦۰۰أ  فاد٥٤۰۰  تشبھ  التسخین  وأنظمة  المضخة   العامل. جمیع وظائف 
 تجھیزھا بأنظمة ال تحتاز إلى التدخل الیدوي. یتم استخدام التحكم الیدوي أثناء ضبط
بعد التدفق  ضبط  ذراع  خالل  من  بالمضخة  التحكم  للعامل  یمكن  المضخة.   تدفق 
 اختیار عرض الفرش. في ھذه األثناء یتحكم بسرعة المضخة ومقدار الفرس بشكل
 فوري ومن نوع متر مربع/ كیلو غرام. یمكن للعامل أن یتحكم بعملیة الفرش بشكل

.فوري بفضل الشاشة التي على لوحة التشغیل

 یمكن لنظام سلسلة فاد التي یتم تفضیلھا من جمیع موزعي األسفلت، الحفاظ
المواد مثل  بأمور  مرتبط  بشكل  الفرش  عملیة  أثناء  المثالیة  الخرارة   على 
 والحرارة الخارجیة. یتم نقل الزیت الساخن الذي یتم تسخینھ باستخدام الشعالت
البیتومین إلى المرفق وشریط الرش. وبھذا یتم إلغاء خطر تبرید  في خزان 

.المواد أثناء الفرش وبعده

 تم تصمیم نظام الفرش بشكل خاص للمناطق والشركات التي تستخدم  بیتومین
 البولیمر المعدل. یتم فرش وحفاظ المواد تحت حرارة عالیة بتسخین  خزان
 البیتومین وجمیع المرافق بفضل مرجل الزیت الساخن المركب داخل خزان
 البیتومین.  إلى جانب كونھا رائدة بین فئاتھا یتم فرش مواد البیتومین البولیمر

.بشكل تلقائي أو یدوي  (PMB) المعدل
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اجراء التسلیم إلى جمیع أنحاء
 العالم والتركیب في الموقع المطلوب 
Worldwide Delivery and Onsite

Installation

 یتم التصمیم بحیث تكون یالئم الشاحنات الجدیدة أو المستخدمة زالمزجزدو في بالدھم حسب طلب زبائن موزعي اإلسفلت لسلسلة فاد ومن ثم یتم
 التركیب وبھذا یتم تخفیض مصاریف استیراد شاحنة باھظة. یتم تخفیض مصاریف النقل بفضل ھیكلھا الذي یمكن وضعھ في حاویة ٤۰ قدم بشكل

.مفكك، وتصبح تشغیلھا سریعا وذلك عقب عملیة التركیب والتدریب الذي یستغرق من ٥ إلى ۷ أیام

VAD Series Asphalt Distributors are designed according to the request of our customers to be 
suitable for their own countries’ new or second-hand trucks. So, the high truck import expenses 

will be reduced. VAD Series can be put pre-montaged in to a 40ft container thanks to this 
design transportation costs are reduced significantly and it took only 5-7 days for the installati-

on and training.

ة البیتومین سلسلة فاد
VAD Series Bitumen Pump / مضخ

ك الدیزل
Diesel Engine Control Panel / لوحة تحكم محر

وقد دیزل
Diesel Burner Heating / تسخین م


