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GÜVENİLİRLİK

Ürün ve hizmetlerimizin güvenilirliğini, satış öncesi ve 

satış sonrası ilgi ve iletişimimizle kanıtlamayı kendimize 

bir hedef olarak belirdik. Bu nedenle sektörde güven 

temellerini esas alan adımlar atarak ilerlemekteyiz. 

KALİTE

Kullanılan malzeme ve donanımlar ile kaliteyi en 

üst seviyede tutarak, hizmetlerimizi zamanında ve 

eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi bir gereklilik 

olarak görmekteyiz; bununla birlikte fiyat/performans 

açısından da en doğru ürünleri sunmaktayız. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürekli gelişen ürün yelpazemize ek olarak önceden 

yapmış olduğumuz ürünleri geliştirmeyi de ihmal 

etmemekte olup, ihtiyacınız olabilecek her üründe yeni 

ve teknolojik çözümler üretip devamlılık sağlamaktayız. 

2012’de kurulan 3Kare Makina A.Ş.; asfalt makinalarının 

üretimi, tasarımı ve inşaat işleri üzerine yoğunlaşmıştır. 

Saraykent Sanayi sitesinde bulunan fabrikamız 11.500m² 

alana sahiptir. Kurulumundan bu yana standart olarak 

ürettiğimiz ekipmanlar dışında, Ar-Ge departmanımız 

sayesinde müşterilerimizden gelen isteklere göre de 

tasarım ve imalat yapmaktayız.

Kısa zaman içerisinde yurt içinde ve yurt dışında tanınmış 

hale gelen 3Kare Makina A.Ş.; inşaat sektöründe de 

kendini kanıtlamış ve orta ölçekli projelerde çözüm 

ortağı olmuştur. Yurt içi pazarı kadar, yurt dışında da aktif 

olan firmamız tecrübeli yönetim ve mühendis kadrosuyla 

satış ağını her geçen gün genişletmektedir.

3Kare Makina olarak değerlerimiz; yenilik, kalite ve 

güvenilirliktir. Yeniliklere açık vizyonumuz ile ürettiğimiz 

makinalarda ve yapılan inşaat işlerimizde kalite ve 

sağlamlık birinci hedefimizdir.

Kurumsal felsefemiz ise, müşterilerimize her zaman 

dürüst davranmak ve müşteri memnuniyetini esas alarak 

kalitemizi artırmaktır. Pazar ihtiyaçlarını gözlemleyerek 

piyasaya kullanışlı ve ekonomik çözümler üretmek ise 

hedeflerimiz arasındadır. 

3KARE’DEN 3 DETAY
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Asfalt Distribütörü
Akıllı spreyleme sistemi sayesinde optimum malzeme tüketimi ve kullanıcı dostu tasarım 
ile kızgın yağlı ısıtma sayesinde; sprey barlarında, bitüm pompasında, vanalar ve tesisatta; 
tıkanma, donma ve temizleme sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. 

Özellikler
Full otomatik kontroller sayesinde tek kişi ile kolay 

kullanım imkânı.

Otomatik kontrollü temizleme sistemi sayesinde 

solvent kullanmadan temizlik imkânı sağlayan 

ekonomik tasarım. 

Yüksek kapasiteli hidrolik sistem sayesinde güçlü-

uzun ömürlü sistem.

100mm aralık sprey bar nozulları sayesinde serimde 

tam kapama.

4m hortumlu el lansı ile ulaşılması güç yerlere 

spreyleme imkânı.

Kullanımı kolay, sürücü kabininden kontrol edilebilen 

geniş ekranlı ve sağlam operatör kumandası.

Araç ve ülke koşullarına göre seçilebilen 6-16m³ 

kapasite aralığı.

Yükseklik ayarlı kızgın yağ ısıtmalı sprey bar.

Genişlik opsiyonlu katlanabilir yan ek barlar 150g/m² 

ile 3kg/m² aralığında hassas spreyleme. 

Yüksek kapasiteli brülör ile verimli ve güvenli ısıtma. 

Özel tasarlanmış entegre kızgın yağ ısıtmalı sistem.

Tank içi serpantinlerinin ve sprey barının kızgın yağ ile 

hızlı ısıtılması.

Tek pompa ile kolay dolum, temizleme, sirkülasyon ve 

boşaltım modları.



5

Kombi Asfalt Makinası
Asfalt distribütörü ve arazözün bir araya gelmesiyle oluşmuş kombine bir makinadır. Farklı 
uygulamaların bir makinada birleştirilmesi, ilk yatırım maliyetinde ve işletme giderlerinde 
kayda değer miktarda tasarruf sağlamaktadır. 

Özellikler
Sıcak asfalt uygulamalarında kullanılan silindir, vabil ve 

frezelerin günlük su ihtiyaçları için entegre pompa ve 

hortum.

800lt/dk veya 1500lt/dk su pompası seçenekleri.

Güçlü su pompası ile emiş, transfer, dolum ve 

boşaltma opsiyonları. 

Distribütör spreyleme kapasitesi, araç hızı, pompa 

debisi, su pompası kapasitesi vb. değerlerin sürücü 

kabinindeki kontrol panelinden görüntülenmesi ve 

ayarlanabilmesi. 

Araç ölçülerine göre emülsiyon ve su tankı kapasitesi.

Ön ve arka fıskiye sistemli arazöz.

Sıcak asfalt uygulamalarının günlük emülsiyon 

spreyleme ihtiyacına göre optimize edilmiş tasarım.
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Asfalt Bakım Aracı
Bozuk yolların tamiri ve bakımında kullanılan, pratik ve kullanıcı dostu asfalt bakım aracı.

Özellikler
Opsiyonel; küçük ekipmanlar ile müşteri ihtiyaçlarına 

göre uyarlanabilir konfigürasyon.

Opsiyonel; kızgın yağ ya da direkt brülör ısıtma sistemi.

Opsiyonel; ısıtmalı, izoleli ve seviye göstergeli 400litre 

kapasiteli emülsiyon / bitüm tankı. 

Opsiyonel; el lansı ile emülsiyon / bitüm spreyleme 

imkânı.

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.
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Çatlak Dolgu Makinası
Yüksek performansı, kompakt tasarımı ve ekonomikliği ile tüm yol, demiryolu ve havaalanı 
projelerinde ideal çözüm sunar.

Özellikler
Çift yönlü çalışan bitüm pompası ile lansın 

boşaltılmasına ek olarak, opsiyonel ekipmanlarla 

basınçlı hava ve mazot ile temizleme.

Yüksek kapasiteli hidrolik sistem ile çalışan yatay 

karıştırıcı ile dolgu malzemesini homojenize etme imkânı.

Opsiyonel; hidrolik sürüş sistemi sayesinde 6km/saat 

hıza kadar kendi yürüme imkânı.

300 & 500 litre kapasiteli mastik eritme tankı.

Termal yağ ısıtmalı mastik tanklarda, tank ağzında hızlı 

eritme ızgarası.

Kapasiteye göre tek veya çift akslı yürüyüş aksamı.

Isıtmalı el lansı ile sorunsuz ve hızlı çalışma. 

Enjeksiyon ve ütülemeyi birlikte yapabilen lans dizaynı.
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Toz Malzeme Serici / Çimento Serici
 Yüzey stabilizasyonunda kullanılan, fonksiyonel tasarımı sayesinde en iyi serme performansını 
garanti eden aynı zamanda hız kontrolü sayesinde; filler, çimento, kireç vb. toz malzemelerin 
yüzeylere istenilen oranlarda serilmesini sağlar. 

Özellikler
BigBag ve silobastan malzeme doldurma imkânı.

Otomatik kontrol sistemi sayesinde esnek dozajlama.

Çimento, filler, kireç vb. malzemeleri oransal kontrol ile 

40l/m²’ye kadar istenilen miktarda düzenli serebilme 

imkânı.

Araca bağlı olarak değişen bunker kapasitesi.

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 ayarlamasını sağlaması. 

Haznedeki malzemenin nemlenmesi önleyen su-nem 

geçirmez tasarım. 

3Kare tarafından geliştirilen PLC kontrol sistemi 

sayesinde kolay ve verimli kullanım. 

Mevcut loadcellerin sayesinde bunkerin içindeki 

malzemenin anlık takibi ve serim kontrolü. 

Opsiyonel; silobas kompresörü ve yüksek basınçlı 

yıkama sistemi. 
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Damtrak Mıcır Serici
Mevcut damperi mıcır sericiye çeviren akıllı tasarım.

Özellikler
Pnömatik sistemi sayesinde sürücü kabininden 

kontrol edilebilme imkânı.

Damper arkası monte edilebilen serici aparatıyla 3 

metreye kadar mıcır serme operasyonu.
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Bitüm Relay Tankeri
İhtiyaçlarınıza göre farklı kapasitelerde; opsiyonel ısıtma ve pompa seçenekleri ile her türlü 
bitüm, PMB, emülsiyon vb. malzemelerin transferinde en işlevsel çözümü sunmaktadır. 

Özellikler
Pompalı modellerde çift yönlü boşaltma, tank dolum 

ve tank içi sirkülasyon olanağı ile kullanışlı tasarım ve 

ekonomik tesisat temizleme özelliği.

Isıtmalı modeller için Termostatik kontrol sistemli dizel 

brülör. 

Opsiyonel; PMB transferinde kullanılmak üzere 

karıştırıcı sistemi.

İhtiyaca göre 20.000litreden 40.000litreye 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.
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Su Tankeri / Arazöz 
Zorlu hava koşullarına dayanaklı ve opsiyonel bir üründür. 

Özellikler
İhtiyaca göre 5 tondan 16 tona kadar paslanmaz veya 

sac olarak imal edilebilmesi.

800lt/dk veya 1500lt/dk su pompası seçenekleri.

Güçlü su pompası ile emiş, transfer, dolum ve 

boşaltma opsiyonları. 

Opsiyonel olarak; hidrolik tahrikli pompa eklenebilmesi. 



12

Tuz Serici (Yol Tuzlama Aracı)
Zorlu hava koşullarında çalışabilen, kar küreme bıçağı ile birlikte komple çözüm sağlayan 
yüksek kaliteli ve dayanıklı karla mücadele aracı.

Özellikler

Kar Küreme Bıçağı4-9m³ kapasiteli bunker.

Paslanmaz çelik bunker tabanı.

Hız ayarlı zincirli konveyör.

Katlanabilir, kolay kaldırılabilir, serpme ünitesi.

Daha geniş serim miktarı için daha büyük serpme 

ünitesi.

Yüksekliği ve açısı ayarlanabilen serpme ünitesi.

Kış koşulları için solüsyonlu çözelti sistemi. 

Kolay erişilebilir 2400litre çözelti tankları, geniş çözüm 

dolum borusu.

Sistem yükünü taşımak için yüksek basınçlı hidrolik 

pompa ve devresi.

Helezon yaylı, poliüretan veya paslanmaz gövdeli, 

yüzdürme opsiyonlu kar küreme bıçakları.

Kamyonun önüne ve yanına monte edilebilme imkânı.
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Kendi Yürür Yol Süpürgesi
Her koşula uygun ve pratik kullanımı ile asfalt uygulamalarında zamandan ve maliyetten 
tasarruf sağlar. 

Özellikler

Motor ve Sürüş

Kabin

Fırça
Dizel motorlu güçlü yol temizleme aracı. 

Hidrolik yürüyüş sistemi ile hassas hız kontrolü. 

24km/saat hız ile seri ve kuvvetli çalışma imkânı. 

Kompakt tasarım, kolay taşınabilirlik.

Dar dönüş çapı ile kolay kullanım.

Klima opsiyonlu kapalı kabin sayesinde mevsim 

koşullarından bağımsız çalışma imkânı. 

Gece çalışmalarına imkân sağlayan aydınlatma ve 

sinyal lambaları. 

Kabinde sürüş bilgilerinin ve uyarıların okunabildiği 

ekran.

Emniyetli, süspansiyonlu sürücü koltuğu.

2,2m ve 2,4m ağır hizmet tipi ön fırça seçenekleri. 

200rpm hıza çıkabilen fırça sayesinde etkili temizlik.

Çelik ve poliüretan fırça tellerinin birleşiminden oluşan 

kompozit fırça. 

Hidrolik fırça makası sayesinde kolayca fırça 

değiştirebilme imkânı. 

Fırça basma basınç ayarı sayesinde, fırçayı yere tali 

tekerlekler olmadan ayarlayabilme. 

Yürüyüş sisteminden bağımsız hidrolik fırça güç 

sistemi. 

Opsiyonel; su tankı ve pompası. 
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Bitüm Emülsiyon Plenti
Yüksek üretim kapasitesi ile tüm yol projelerinin, asfalt uygulamalarının ve diğer özel 
uygulamaların ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılayabilmektedir.

15t/s’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, tek SAE tanklı. 
Nakliye; 1 adet 20’ Open Top konteyner veya 1 adet 
standart TIR ile nakliye.

6t/s’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, tek SAE tanklı.
Nakliye; 1 adet 20’ Open Top konteyner veya 1 adet 
standart TIR ile nakliye.

3K-BEP-15 3K-BEP-6

15t/s 6t/s

Mükemmel sonuçlar almanızı garanti eden 30kW 

gücündeki koloid (colloid) değirmen ile hızlı ve 

problemsiz üretim.

Kızgın yağ ısıtmalı versiyonda, ceketli olarak imal 

edilen değirmen, bitüm pompası, vanaları ve boru 

hatları ile sorunsuz transfer ve üretim. 

Paslanmaz çelikten imal edilmiş su-asit-emülgatör 

(SAE) tankı, termostatik kontrollü iç ısıtma serpantinleri 

ve yük hücreli (loadcell) tartım sistemi ile uzun yıllar 

sorunsuz üretim.

Asitli suyla çalışmaya uygun, gerçek kapasite kontrolü 

sağlayan uzun ömürlü su-asit-emülgatör (SAE) 

pompası.

Emülsiyonun köpürmesini engellemek için koloid 

değirmen giriş ağzında, SAE ve bitüm için ayrı ayrı 

girişler. 

Bitüm, SAE ve kerosen debimetreleri ile reçeteye 

uygun imalatın sürekli kontrolü ile işletme kolaylığı ve 

PLC + bilgisayar, kabin opsiyonu. 

Varil tipi HCI aside dayanıklı asit pompası. 

Kolay nakliye ve kurulum imkânı sağlayan, konteyner 

tipi kompakt tasarım.

Opsiyonel olarak; modifiyeli emülsiyon için lateks 

dozajlama sistemi veya eşanjör.

Opsiyonel; elektrik ısıtmalı versiyon.

Özellikler
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Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Plenti
Granül polimer (SBS) ile bitüm modifikasyonu (PMB) için özel tasarlanan plent, yüksek kapasite 
gereken projelerde dahi en ideal ve ekonomik çözümü sunmaktadır. Ek olarak; EVA, lastik kırpığı 
ve diğer tip granül katkılar ile kolayca bitüm modifikasyonu yapabilme imkânı sağlamaktadır.

40t/s’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 2 adet otomatik polimer 
dozajlama sistemi. 
Nakliye; 1 adet 40’ Flat Rack ve 1 adet Open Top konteyner 
veya 2 adet standart TIR ile nakliye. 

20t/s’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 1 adet manuel 
polimer dozajlama sistemi. 
Nakliye; 1 adet 40’ Flat Rack veya 1 adet standart TIR 
ile nakliye. 

30t/s’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 2 adet otomatik 
polimer dozajlama sistemi. 
Nakliye; 2 adet 40’ Open Top konteyner veya 2 adet 
standart TIR ile nakliye. 

15t/s’e kadar, kızgın yağ ısıtmalı, 1 adet manuel 
polimer dozajlama sistemi. 
Nakliye; 1 adet 40’ Open Top konteyner veya 1 adet 
standart TIR ile nakliye. 

3K-PMB-40 3K-PMB-20 

3K-PMB-30 3K-PMB-15 

Granül yapıdaki polimer çeşitleri (Örnek; SBS) için 

özel olarak geliştirilen ve tek geçişte <0,3mm dane 

ebadına sahip PMB üretimi yapabilen 160kW’lık 

yüksek kesme kapasiteli değirmen. 

Değirmen salmastra soğutma sistemi sayesinde uzun 

ve sorunsuz çalışma süresi.

Çift proses tankı sayesinde istenilen pas sayısı ve 

esnek imalat.

Yük hücreli (loadcell) beç tankları ile hassas tartım ve 

her bir beç tankında bulunan 2 adet 7,5kW’lık karıştırıcı 

ile güçlü karışım.

Yandan ve alttan kızgın yağ ısıtmalı beç tankları 

sayesinde polimer parçacıklarının yapışmasını 

engelleyen tasarım. 

Opsiyonel; otomatik polimer dozajlama sistemi.

Opsiyonel; katı (örnek; kükürt tozu) ve/veya sıvı (örnek; 

PPA) katkı maddelerinin manuel ya da otomatik 

dozajlama sistemi. 

Özellikler

40t/s

30t/s

20t/s

15t/s
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Otomatik Fiber Dozajlama Sistemi
Modüler tasarımı sayesinde her plente kolayca uyum sağlayabilir. 

Özellikler
Plent titreşimlerinden etkilenmeyen, güçlü şase içine 

yerleştirilmiş hassas tartım sistemi. 

Farklı model asfalt plentiyle çalışabilme imkânı.

Karayolları tarafından Taş Mastik Asfalt (TMA – SMA 

“Stone Mastic Asphalt”) üretiminde zorunlu olarak 

kullanılması gereken otomatik fiber dozajlama sistemi.
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3K-TOH-1000

1.000.000kCal/saat 800.000kCal/saat 

600.000kCal/saat

3K-TOH-800

3K-TOH-600

Kızgın Yağ Jeneratörü 
Tüm asfalt plentlerinin değişmez bir parçası olan, düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimi ile 
öne çıkan kızgın yağ jeneratörü.

Atmosfer basıncı altında kapalı devre çalışan termal 

yağ ısıtma sisteminde, yağın 250°C’ye kadar ısıtılarak 

pompa ile sirkülasyonunda kullanılması.

Çift sarmal serpantin tasarımı ile yağda termal bozulma 

yaratmadan, uzun yıllar yağ kalitesini düşürmeden ve 

yağ değiştirme ihtiyacı duymadan kullanım olanağı 

sağlaması. 

Büyük yanma odası sayesinde dizel, fuel-oil, doğal 

gaz veya kombi brülörler ile farklı yakıtlarla çalışabilme 

opsiyonu.

Fişli-soketli tasarımıyla kablo bağlantısı yapmadan 

brülör değiştirebilme imkânı.

Yüksek kapasiteli, ithal ALLWEILLER kızgın yağ 

sirkülasyon pompası ile uzun yıllar sorunsuz çalışma.

Yağ girişi ve çıkışında dijital termostatik kontrolör ile 

sıcaklık kontrolü ve fark basınç presostatı ile akış ve 

basınç güvenliği.

Kompakt tasarımı sayesinde (20’ konteyner içine 

sığabilmektedir) kolay nakliye ve montaj imkânı 

sağlaması.

Özellikler
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Stoklama Sistemleri; Bitüm, PMB, Emülsiyon ve 
Yakıt Stok Tankları / Bitüm Havuzu / Tesisat

Standart ve standart dışı ölçülerinde, müşteri ihtiyaçlarına uygun kapasiteli esnek ve kaliteli 
imalat.

Özellikler
Müşterinin talebi doğrultusunda hazırlanan stoklama 

sistemleri. 

Yatay-Dikey, elektrikli veya kızgın yağ ısıtmalı tasarım.

Standart tank kapasiteleri: Yatayda; 100/50/38m³ 

Dikeyde; 80/60/50m³

Karıştırıcı opsiyonları.

Müşterinin sahasında istenilen kapasiteye göre inşa 

edilen bitüm havuzları.

Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemi 

İhtiyacınıza göre yatay veya dikey, elektrik veya kızgın 

yağ ısıtmalı tasarım ve üretim.

Üretilen her bir tankımıza basınç ve kaçak testi 

uygulanması ve istenilen kalitede dokümantasyonların 

olması. 

Yüksek kaliteli çelik çekme borulardan oluşan kızgın 

yağ ısıtmalı tank. 

Opsiyonel; Termostatik kontrol sistemi eklenebilmesi. 

Opsiyonel; loadcell’li tartım sistemi ile tank içindeki 

malzemelerin hassas tartımı.



19

Varil Isıtma Fırını
Varil ısıtma fırını; yüksek verimliliği, kompakt tasarımı ile ihtiyaçlarınız için en uygun çözümü 
sunmaktadır, aynı zamanda çevre dostu olmasıyla da avantaj sağlamaktadır. 

Ortam koşullarına göre 6-9t/s kapasite (30 varil) 
Nakliye; 1 adet 40’ Flat Rack veya 1 adet standart TIR 
ile nakliye.

Ortam koşullarına göre 4-5t/s kapasite (20 varil) 
Nakliye; 1 adet 40’ Open Top konteyner veya 1 adet 
standart TIR ile nakliye.

3K-DMU-30

3K DMU-20 

Özellikler
Modele göre aynı anda 20-30 adet varil yükleme 

imkânı.

Standart varillerde bulunan, viskozitesi yüksek diğer 

malzemelerinde (örnek; PMB) eritilmesi imkânı.  

Sistemle beraber kızgın yağ ısıtmalı bitüm pompası ve 

filtresi.

Hidrolik kaldırma mekanizması sayesinde kolay ve 

hızlı yükleme.

Yüksek kapasiteli serpantin tasarımı ile hızlı eritme.

30 varil

20 varil
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BigBag Eritme Fırını
Kompakt tasarımı ve yüksek verimliliği ile ekonomik ve pratik bir çözüm sunar. 

Özellikler
Tüm yüzeylerinin ısı kaybını en aza indirebilmesi için 

uygulanan özel izolasyon.

Opsiyonel; Bigbag taşıma işlemlerini kolaylaştırmak 

için vinç eklenebilmesi. 

Yüksek ısıtma yüzey alanı sayesinde hızlı eritme.

Eritilen malzemenin alt rezervuarında ısı kaybetmeden 

stoklanabilmesi.
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Mekanik Stabilizasyon (Soğuk Karışım) Plenti
En zorlu projelerde bile problemsiz bir şekilde çalışan; mekanik stabilizasyon, çimentolu 
stabilizasyon ve soğuk asfalt karışımları üretilebilmektedir.

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

3K-CMP-800 3K-CMP-600 

3K-CMP-400 

400-800t/s aralığında farklı kapasitelerde ve 

konfigürasyonlarda plent seçim imkânı.

Mekanik stabilizasyon, çimentolu stabilizasyon (CTB) 

ve emülsiyonlu soğuk asfalt karışımlarının mükemmel 

kalitede, tam kontrollü üretimi.

Dayanıklı ve uzun ömürlü çift şaftlı mikser.

Agrega, su, çimento, geri kazanılmış asfalt, bitüm 

emülsiyonu ile farklı karışımları üretebilmenizi sağlayan 

tasarım.

Cıvata bağlantılı, aşınmaya dayanıklı, kol, pabuç ve 

gövde parçalarına sahip olan mikser dizaynı sayesinde 

hızlı parça değişimi.

Malzeme akışı kesildiğinde, sistemi otomatik olarak 

durduran dozaj bandı akış algılama sensörleri.

Frekans konvertörleri ile kumanda kabini içinden 

dozaj bantlarının, çimentonun ve bitüm emülsiyonun 

kapasitelerinin ayarlanması.

Özellikler

800t/s

400t/s

600t/s
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Agrega Besleme Bunkerleri

Band Konveyör Ekipmanları 
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Asfalt Plenti Demontaj – Montaj / Revizyon

3Kare’nin uzman ve deneyimli ekibi, müşterilerine; makina revizyonu, servisi ve yedek parça 
konularında en ideal çözümü sunmaktadır.

Birlikte Çalışabiliriz
Mevcut makinalarımızın yeni parçalar ile modernize 

edilmesinde.

Makina verimliliğin artırılmasında.

Makina kapasitesinin artırılmasında.

Plentin en güncel emisyon ve çevre yönetmeliklerine 

uygun hale getirilmesinde.

Geri dönüşüm sistemlerinin ve diğer uygulamaların 

plente entegrasyonunda.

Ilık karışım asfalt teknolojisinin plente uyarlanmasında.

Taş mastik asfalt üretiminin plente uyarlanmasında.

Plent revizyonu 

Yenileme işlemlerinin amacı; mevcut plentler için yeni 

teknik çözümler, eski teknolojilerin değişimi, parçaların 

ömrünün uzatılması, plentin günün şartlarına uygun 

hale getirilmesi için geliştirilmiştir. Ayrıca müşterilerimiz, 

uzman ekibimizle beraber yatırımlarının en hızlı 

şekilde geri dönüşünü sağlayacak çözümleri kolayca 

belirleyebileceklerdir.
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Pompa ve Vana Grupları

Servis

Yedek Parça

Eğitim

3Kare 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 müşterilerimize dünyanın her yerinde destek sunmaktayız.

Yıllar boyunca elde ettiğimiz deneyimimiz ve çalışanlarımızın uzmanlığı sayesinde, 3KARE 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. Aranan parçaların orjinali bulunmazsa, uzman ekiplerimizin her zaman en iyi alternatif 

teknik çözümleri sunacağını garanti etmekteyiz.

Unutmayın, yalnızca orijinal 3KARE MAKİNA yedek parça ve aksesuarları, ekipmanlarınız ve plentiniz için 

güvenilirliği ve yüksek performansı garanti etmektedir. 

Ürünlerimizin kullanılması için etkili ve önemli operatör eğitimi! Makina kullanımı için operatör eğitimine önem 

vermekteyiz. Ancak iyi eğitilmiş ve yetkin bir ekip, plentin üretkenliğini ve güvenilirliğini garanti edebilmektedir. 
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