
BITUMEN TRANSFER TANK
VRT خزان نقل البیتومین

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



 Capacity / سعة الخزان 

 Insulation Cover / الطالء العزل

 Insulation Material / مادة العزل

Engine / المحرك

 Controls / التحكم

Pump Type / نوع المضخة

Burner Properties / نظام التسخین

 Power Supply / تغذیة الموقد الكھربائي

 Valve Controls /تحكم الصمام

Temperature Control / تحكم الحرارة

 Suspension Type / نوع التعلیق

 Net 30 Tons / صافي ۳۰ طن

Aluminium Sheet 1mm / صاج  ألومنیوم  ۱ ملم 

Rockwool 50mm / صوف صخري ٥۰ ملم

 33 Kw Diesel / محرك دیزل ۳۳ كیلو واط

Manual Control / التحكم یدوي

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

2 Diesel Burners / ۲ موقد دیزل العدد 

 Diesel Generator 5.5 Kw / مولد دیزل ٥٫٥ كیلو واط

Pneumatic Actuated / تحكم ھوائي

 Automatic / تلقائي

Leaf Spring Type / نوع المقص
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 توفر خزانات التتابع سلسلة "۳۰ في آر تي" نقل البیتومین المستخدم في بناء الطرق وجمیع المواد التي تحتوي على البیتومین لمسافات طویلة بشكل أكثر أماناُ.
 یمكن التحكم بشكل رقمي بأنظمة مثل تعبأة الخزان، وتفریغ الخزان، والتداول من خالل مضخة سلسلة فاد المطورة بشكل خاص وذلك أثناء قیامھ بعملیة التسخین

.بشكل سریع وفعال عبر نظام التسخین الموجود في النظام

VRT30 Series Relay Tanks provide safe transportation of all materials with bitumen and bitumen content which 
can be used in road construction including long distances. While the VRT30 provides fast and efficient heating 
with the heating system, specially developed VAD series pump can be used for Tank Filling, Tank Discharging 

and. Tank Circulation.

خزان نقل البیتومین
BITUMEN TRANSFER TANK

VRT



 Capacity / سعة الخزان 

 Insulation Cover / الطالء العزل

 Insulation Material / مادة العزل

Engine / المحرك

 Controls / التحكم

Pump Type / نوع المضخة

Burner Properties / نظام التسخین

 Power Supply / تغذیة الموقد الكھربائي

 Valve Controls /تحكم الصمام

Temperature Control / تحكم الحرارة

 Suspension Type / نوع التعلیق

 Net 40 Tons / صافي ٤۰ طن

Aluminium Sheet 1mm / صاج  ألومنیوم  ۱ ملم 

Rockwool 50mm / صوف صخري ٥۰ ملم

 33 Kw Diesel / محرك دیزل ۳۳ كیلو واط

Manual Control / التحكم یدوي

 3”VA Pump (80m3/h) /(۸۰ ساعة/ متر مكعب) مضخة فاد"۳ 

2 Diesel Burners / ۲ موقد دیزل العدد 

 Diesel Generator 5.5 Kw / مولد دیزل ٥٫٥ كیلو واط

Pneumatic Actuated / تحكم ھوائي

 Automatic / تلقائي

Leaf Spring Type / نوع المقص
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 توفر خزانات التتابع سلسلة "٤۰ في آر تي" نقل البیتومین المستخدم في بناء الطرق وجمیع المواد التي تحتوي على البیتومین لمسافات طویلة بشكل
 أكثر أماناُ. یمكن التحكم بشكل رقمي بأنظمة مثل تعبأة الخزان، وتفریغ الخزان، والتداول من خالل مضخة سلسلة فاد المطورة بشكل خاص وذلك

.أثناء قیامھ بعملیة التسخین بشكل سریع وفعال عبر نظام التسخین الموجود في النظام

VRT40 Series Relay Tanks provide safe transportation of all materials with bitumen and bitumen content which 
can be used in road construction including long distances. While the VRT30 provides fast and efficient heating 
with the heating system, specially developed VAD series pump can be used for Tank Filling, Tank Discharging 

and. Tank Circulation.

BITUMEN TRANSFER TANK
VRT خزان نقل البیتومین



BITUMEN TRANSFER TANK
VRT خزان نقل البیتومین

خصائص
 ROAD CONSTRUCTION MACHINES / آالت بناء الطرق

خزان وقود الموقد
/ Burner Fuel Tank

خزان سعتھ ٤۰/۳۰
/ 30/40 Tons Capacity Tank

غطاء الفتحة
/ Menhole Cover

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



خصائص
غطاء الفتحة
/ Menhole Cover

مضخة البیتومین سلسلة فاد
/ VAD Series Bitumen Pump

لوحة تحكم محرك الدیزل
/ Diesel Engine Control Panel

محرك الدیزل
/ Diesel Engine

تسخین موقد دیزل
/ Diesel Burner Heating

لوحة تحكم رقمیة سلسلة في آر تي
/ VRT Series Digital Control Panel

ة البیتومین سلسلة فاد
VAD Series Bitumen Pump / مضخ

ك الدیزل
Diesel Engine Control Panel / لوحة تحكم محر

ك الدیزل
Diesel Engine / محر

وقد دیزل
Diesel Burner Heating / تسخین م



 تم تركیب مضخة سلسلة فاد المصمم بشكل خاص على لوحة ملحومة على
 الصاج العلوي للخزان. تم تصمیم ھیكل المضخة بحیص یكون بشكل سھل
 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

 یمكن إجراء جمیع الوظائف بسھولة دون الحاجة إلى التدخل بالید على
نقل خزانات  على  الموجودة  التحكم  لوحة  بفضل  وذلك  صمام   أي 
 البیتومین سلسلة "في آر تي". كما أن التحكم بنظام التسخین موجود

.على ھذه اللوحة

مضخة سلسلة فاد

تسخین آمن وسریع

VAD Series Pump
The specially designed VAD Series pump is mounted on a
plate welded to the tank face. The body of the pump is
designed to remain in the tank so that material freezing is
prevented in the pump. Thanks to the internal valves on
the system, it performs all functions without needing a
complex installation or piping. Maintenance and cleaning
are also provided much more quickly and easily.

التحكم الرقمي

Digital Control
VRT Series Bitumen transport tankers can easily perform
all functions without any need to manually interfere with
any valve thanks to the control panel on them.
Heating Controls are located at the same panel as well.

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 U تم وضع أنبوبي لھب (العدد ۲) بقطر ۸" على شكل حرف
 الخزان. یتم تسخین المواد بشكل سریع وفعال وذلك بفضل الموقد الكھربائي
 (العدد ۲) ۲٦ ساعة/ كیلو غرام، الحد األدنى ۱۹۰ كیلو واط – الحد األعلى
التحكم لوحة  من  بالتسخین  التحكم  یمكن  فوقھا.  الموجودة  واط  كیلو   ۳۱۰ 
 الخلفیة. یمكن أن یعمل بمساعدة الضغط على زر واحد بعد ادخال قیمة التسخین
إلى المواد  حرارة  تصل  عندما  ذاتیاً  الموقد  سینطفئ  الشاشة.  من   المطلوبة 

.السخونة المطلوبة وبھذا یتم توفیر اآلمان أثناء عمیلة التسخین



BITUMEN TRANSFER TANK
VRT خزان نقل البیتومین

اختیاري (PMB) توافق بیتومین البولیمر المعدل

Optional PMB Competible
VRT Series Bitumen Transport Tankers can optionally be
manufactured for Polymer Modified Bitumen transport.
With its built-in hot oil heating system and specially designed
hot oil jacket piping , it is possible to maintain the perfect
pump functions and to re-heat the waiting material at inside or outside the work field.

 یمكن انتاج خزانات نقل البیتومین سلسلة "في آر تي" بشكل یناسب
 نقل بیتومین البولیمر المعدل وذلك حسب الطلب. مع نظام التسخین
یمكن الساخن،  بالزیت  المغلف  والتثبیت  المدمج  الساخن   بالزیت 
المواد إعادة تسخین  المثالیة ویمكن  المضخة   الحفاظ على وظائف 

.المنتظرو داخل أو خارج مكان العمل



اإلرتفاع
HEIGHT

الطول
LENGTH (min)

32
50

 m
m

اإلرتفاع
HEIGHT

32
50

 m
m

2770 mm

اإلرتفاع
HEIGHT

32
50

 m
m

13000 mm

11000 mm

الطول
LENGTH (min)

العرض
WIDTH (min)

13000 mm


