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 2.oldal (összesen 5) 

 

 

Tisztelt Uram/ Hölgyem, 

 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk az INFRASET® technológiát. 

Az INFRASET® egy komplex technológia, mely egy utánfutónyi eszköz segítségével aszfalthibák 

(autópálya, járda, parkoló, sportpálya, játszótér, bicikliút, kátyúk, repedések, rámpák, szennyvízcsatorna 

nyíllások) azonnali javítására szolgál hevítés által. A javításokat egy szakmai beiskolázás után bármely 

munkás elvégezheti.  

 

Az INFRASET® technológia alap összetevői: 

 

Topas TPS 15 infrasugárzó, 2017-es modell 

- infrasugárzást biztosít az aszfalt felmelegítéséhez a hiba tökéletes javítása érdekében 

- az infrasugárnak köszönhetően az aszfalt nem melegszik túl és nem szárad ki 

- a javítandó felület felmelegítése kb. 5-8 percet vesz igénybe a kinti levegő hőmérsékletétől függően 

- fékezhető kerekek, egyszerű használat 

- beépített nyomásmérő 

- magasra emelt foggantyúk                                                                 

- besüllyesztett gázpalack, visszaáramló hő 

- propán/ propán-bután gázpalack ( nem része a csomagnak) 

- össztömeg gázpalack nélkül: 55kg 

- teljesítmény: 46kW

 

BRENDERUP márkájú utánfutó 

- teherbírás 750kg 

- rakodófelület 2700 x 1280 mm 

Lapvibrátor 

- 95kg 

- padlózat javításához gumilap  

Lombszívó/ fúvó 

- 0,75 kW teljesítmény 

- 50 literes gyűjtőzsák 

Aszfaltkeverék 

- csomagolt ACR aszfaltkeverék 

-  20kg-os csomagolás, egész évben elérhető 

Bitumenemulzió 

- PETTRA 77B típusú 



 

 3.oldal (összesen 5) 

- 80%-os bitumen tartalom 

 

Speciális, tanúsítvánnyal rendelkező munkaeszközök a forró aszfalttal való munkához 

- 7 speciális eszköz 

- eredeti USA-ból behozott 

 

Az INFRASET® legfőbb előnyei: 

- A hiba/kátyú azonnali javításának lehetősége 

- Minimális anyagi ráfordítás, szakszerű javítás (felhevített aszfalton folyik a javítás klasszikus vagy 

újrahasznosított aszfalttal 

- Átláthatóság- nincs kivitelező válogatás, konkurencia 

- Jelentős megtakarítás a költségvetésben, kevesebbet kell úthibák javítására fordítani 

- Levédett technikai megoldás, cseh gyártótól 

- SZÚ (Cseh műszaki vizsgálóállomás) tanúsítvány Brno 

- Egyszerű kezelés, remek eredmény 

- Egész éves kihasználtság 

- Az INFRASET® egyes tartozékainak változatos használata a mindennapokban 

- Bizonyítottan a legtökéletesebb eszköz az aszfalthibák javítására 

A technológia előnyei: 

- Az aszfalt nem több mint 170°C-ra való hevítése (a kötőanyag nem ég el) 

- Kiszárított felülettel és hozzáadott aszfalttal dolgozik ami hosszútávú eredményt garantál  

- A legjobb megoldás útátvágások javítására (egyszerűen csak aszfaltot kell hozzáadni) 

- Az infrasugárzásnak köszönhetően használható szennyvízcsatornák körüli javításánál (nincs nyílt láng)  

- Újrahasznosított aszfalt használatával minimálisak az útjavításra fordított költségek 
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Az árak a következőket tartalmazzák: 

- a választott csomag tartozékaival felszerelt utánfutót illetve a választott tartozékokat 
- egy dolgozó teljeskörű betanítását 
- 24 hónap garancia a TOPAS TPS-15 hősugárzóra 
- szállítási költségek teljes csomag vásárlása esetén 

az árak az ÁFAt nem tartalmazzák 

Szállítási idő: raktárról/ 4 hét 

Fizetési feltételek: 100% előreutalás 

Az ajánlat 2018. november 15-ig érvényes 

 

 
 BASIC STANDARD COMFORT 
A csomag tartalma       

Ponyvázott utánfutó (750 kg teherbírás) 1 1 1 

Infrasugárzó Topas TPS 15 1 2 2 

Lapvibrátor 1 1 1 

Lombszívó/fúvó 1 1 1 

Aszfaltkeverék / újrahasznosított aszfalt 
(20kg) 7 7 10 

Bitumenemulzió PETTRA 77B 20 l 20 l 40 l 
Speciális, tanúsítvánnyal rendelkező 

munkaeszközök 
1 szett 1  szett 1  szett 

Biztonsági felszerelés 1  szett 1  szett 1  szett 

Munkasátor X X 1 

Közlekedési jelzések – utak javításához X X 1 

Közlekedési jelzések– sebességkorlátozás X X 1 

Magasnyomású tisztítóberendezés X X 1 

Nettó forint ár 2 637 350 Ft 3 830 122 Ft 4 228 090 Ft 

Árajánlat Bábolna részére 
 STANDARD 
A csomag tartalma   

Ponyvázott utánfutó (750 kg teherbírás) 1 

Infrasugárzó Topas TPS 15 2 

Lapvibrátor 1 

Lombszívó/fúvó 1 

Aszfaltkeverék / újrahasznosított aszfalt 
(20kg) 7 

Bitumenemulzió PETTRA 77B 20 l 
Speciális, tanúsítvánnyal rendelkező 

munkaeszközök 
1  szett 

Biztonsági felszerelés 1  szett 

Nettó forint ár -10% kedvezménnyel 3 447 110 Ft 
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Az INFRASET® technológia megvásárlásával: 

- minimum 50% költségmegtakarítás az útburkolatok javításánál 

- biztosított a gyors, hosszútávú hibaelhárítás egy professzionális technológiával 

- hozzájut egy multifunkciós szetthez, melyet több más célra is felhasználhat (térkövek és járdák tisztítására, 

anyagszállításra, levélporszívózásra, a fagyott talaj felmelegítésére) 

 

A javítás anyagi vonzata: újrahasznosított aszfalt esetén a javítás költsége kb. 600 HUF/m2. Az 

eszköz használatával 1 óra alatt 5m2 terület javítható meg minőségi munkával. 

 

A javítás gyors, olcsó, tartós és egész évben végezhető. 

 

 

Ha bármilyen kérdése merülne fel a technológiával kapcsolatban, kérem jelezze felém. 

 

Üdvözlettel, 

Jankó Zsuzsanna 

Kereskedelmi vezető 

MORAM CZ,s.r.o. Magyarországi Fióktelepe 

tel: +36 70 883 4404 

e-mail: zsuzsanna.janko@infraset.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


