Alt innen asfalt
og betongfresing
Fagmessig utført
til rett tid
www.asfaltfres.no

Vekt: 4500 kg
Fresebredde: 350 cm
Fresedybde: Inntil 110 mm
Hjulgående maskin med fresebredde 350mm,
dybde inntil 110mm. Maskinvekt 4500 kg.
På grunn av lav høyde og vekt er denne
maskinen godt egnet til fresing innendørs,
for eksempel i verksteder, fabrikker,
parkeringshus, små bruer o.l.

Vekt: 7500 kg
Fresebredde: 500 eller 600 mm
Fresedybde: Inntil 210 mm
Fresespor: 80 mm bredt og 210 mm dypt
Maskintypene brukes til de fleste vanlige
freseoppdrag der ny og gammel asfalt møtes,
som fresing av felt, buttskjøter, leggekanter,
fortanning, planfrese kuler o.l. Fresebredde er
da 500mm eller 600mm, dybde inntil 210mm.
Hjulgående maskiner med vekt på 7500 kg,
evt. med massetransportband der det er
ønskelig.
På disse maskinene kan det monteres
skjærehjul for kutting av asfalt. Fresesporet er
80mm bredt og 210 mm dypt. Effektivt ved
legging av rør eller kabler, samt skjæring av
dekke før graving.
Vi har også fintannede fresetromler med
avrundede kanter for demarkering og
nedsenking av spor til veimerker. Vanlig
bredde på disse er 350mm og 500mm.

Vekt: 15000 kg
Trommelbredde: 1000 mm
Maskintypen har trommelbredde
1000mm. Brukes til de fleste oppdrag,
særlig godt egnet til planfresing/
dekkefjerning av bruer og fresing av
større felt. Hjulgående maskin med
vekt på 15000 kg. Kan brukes med og
uten massetransportband.

Wirtgen W130CFI
Vekt: 22000 kg
Trommelbredde: 1300 mm
Fresedybde: Inntil 320 mm

Wirtgen W120CFI
Vekt: 20000 kg
Trommelbredde: 1200 mm
Fresedybde: Inntil 320 mm

Beltegående maskiner med stor
kapasitet. Egnet til fresing av
bruer og store felt. Effektiv for
gjennomfresing og fjerning av hele
dekker. Trommelbredde 1300mm /
1200mm, og fresedybe inntil 320mm.
Maskinene har massetransportband
foran, og vekt er 22000kg / 20000kg.

Se video på vår
webside
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Vekt: 30180/36360 kg
Trommelbredde: 2200 og 2400 mm
Fresedybde: Inntil 330 mm
Store, smidige og kompakte asfaltfreser
med 2200mm og 2400mm trommelbredde.
Fresedybde inntil 330mm. Brukes på større
jobber til plan, trau og gjennomfresing av
asfaltdekker. Begge maskiner har alt av
moderne nivelleringsutstyr.

Fabrikkbygget maskin med stor
kapasitet for fresing av sinusspor
i.h.t veivesenets standard.

Vi sørger for at fresemassen feies opp og
kjøres vekk. Fresemassen feies opp med
Bobcat eller massen blir ført direkte på lastebil
med transportbånd.

Personell / HMS
Vi har en stabil/erfaren arbeidstokk
med kompetanse til å utføre alle
typer jobber innen vårt felt. Sticos
personal system brukes på HMS
registrering. På maskinsiden har
vi jevn utbytting for å tilfredsstille
miljøkrav med hensyn til utslipp, støy
og betjeningsvennlighet.

Betongfresing
Alle maskinene kan brukes til
betongfresing av for eksempel bruer,
p-hus, verkstedhaller o.l.

Fresemasse
Vi selger fresemasse.
Ta kontakt for mer informasjon.
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Asfaltfres as
Nedre nedmarken 14.
3370 Vikersund.

Vi er i alt 21 ansatte. Alle har grundig opplæring og mange
års erfaring fra mange typer freseoppdrag. Vi har som
strategi at arbeidet skal utføres fagmessig og til rett tid. Alle
ansatte har nødvendige sertifikater og kurs for at jobben skal
bli gjort forsvarlig og riktig.

Kundetelefon
Tlf: 900 14 546
E-post
info@asfaltfres.no
Web

13 lastebiler med maskinhenger, 2 vannbiler og en tippbil
12 stk kompaktlastere (Bobcat) med feieaggregat
4 stk spesialfreser for rumlefelt (sinus) og merkefjerning
10 stk 35-60 cm freser
3 stk 100-130 cm freser
3 stk 220-240 cm freser

www.asfaltfres.no
Daglig leder
Morten Strand

Asfaltfres Sør AS
Tveide Næringspark 7
4760 Birkeland

Alt innen asfalt og betongfresing
- Fagmessig utført til rett tid

Telefon
915 85 761 (Christian)

www.asfaltfres.no
CK Lastebil & Miljøtjenester

- Vi bidrar med feiebiler og transport.

Vi er registrert i leverandørregisteret StartBank med id. 13261 Kredittverdighet AAA

