
Voyager 120

VOYAGER 120
Usina de asfalto portátil de 120 Ton/H

.
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A Voyager 120 tem um design compacto e altamente 
portátil. É uma usina única em sua categoria, com a 
capacidade de operar com até 30% de RAP (pavimento 
asfáltico reciclado). Além disso, conta com o melhor 
suporte de manutenção disponível no mercado.

TAMBOR DE Contrafluxo UNIDRUM® Transportadora de arraste e dosador

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

É ALTAMENTE PORTÁTIL E NÃO REQUER GUINDASTES PARA SEU SET-UP  



A usina padrão é fornecida em duas carretas, o silo de reciclado opcional é fornecido separadamente.
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Silos aparafusadosSistema de filtragem do ar Sistema de controle automatizado

É ALTAMENTE PORTÁTIL E NÃO REQUER GUINDASTES PARA SEU SET-UP  

120
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SILOS APARAFUSADOS 
Adicione mais silos com facilidade para aumentar a 
capacidade (até quatro silos no máximo) por meio de 
projeto de silo aparafusado.

PAREDES DOS SILOS 
INCLINADAS 
As paredes laterais inclinadas dos silos 
promovem o fluxo suave do agregado e 
evitam a aglomeração de material.

CARACTERÍSTICAS DA USINA
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O projeto modular melhora a portabilidade e reduz o tempo de 
set-up. Módulos opcionais não mostrados incluem um centro de 
filtragem portátil, um arraste e um dosador maiores separados.

Projeto modular

* Ilustração da usina mostrada com conjunto hidráulico opcional.
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TAMBOR UNIDRUM® 
O tambor de contrafluxo UNIDRUM de 5.5 ft 
(1,68 m) pode produzir até 120 Ton/h com a 
adição de até 30% de RAP. As palhetas em V 
da Astec proporcionam maior uniformidade da 
alimentação de agregados.

CABINE DO OPERADOR

TRANSPORTADOR DO ARRASTE  
E DOSADOR 
O transportador giratório do arraste e dosador se 
conectam à estrutura durante o transporte. Posicione o 
arraste no lugar usando uma pá carregadeira quando 
for o momento de iniciar a mistura. Estão disponíveis 
cilindros hidráulicos opcionais para facilitar ainda mais 
o set-up.

Posição de transporte 
(mostrada com o conjunto hidráulico opcional)

Opere a usina a partir de uma cabine 
climatizada enquanto usa o sistema de 
controle PM2 V totalmente automatizado da 
Astec para produzir sua mistura asfáltica. 
Também disponível com projeto de cabine 
independente.
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CARACTERÍSTICAS DA USINA
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CENTRO DE FILTRAGEM  
DE PULSO REVERSO  
Centro de filtragem de pulso reverso de 
17.600 CFM (pés cúbicos por minuto) 
com 175 bolsas de filtragem de aramida. 
Apresenta projeto otimizado  
para proporcionar  
portabilidade ideal.

CORRIMÃOS E ESCADA DE SEGURANÇA  
Corrimãos e escada de segurança vêm pré-instalados para 
garantir a segurança e facilidade de acesso. Os corrimãos e a 
escada são dobráveis para facilitar o transporte.

COLETOR PRIMÁRIO 
(não mostrado na ilustração)

O coletor primário captura a poeira grossa 
à medida que o ar passa pelo centro de 

filtragem. Uma vez que muito poucas 
partículas grossas entram no centro 

de filtragem, é possível coletar os finos 
pequenos de maneira muito eficiente. A 

remoção de partículas grossas no  
coletor primário também reduz  

o desgaste das bolsas  
de filtragem.

PORTA DE ACESSO  
Uma porta de acesso está 
localizada sob o centro de 
filtragem para facilitar a 
manutenção.
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SISTEMA DE RETORNO DE POEIRA  
Os acionamentos comuns em todo o sistema de retorno de 
poeira simplificam a manutenção no campo. O sistema fixo 
permite tempos de set-up reduzidos no local de trabalho.

SISTEMA DE PESAGEM  
O sistema de pesagem de agregados proporciona precisão 
por meio de um sistema de 4 pontos que inclui uma porta 
de alimentação ajustável, uma balança de pesagem, um 
sistema de rastreamento do tipo S e tensor por contrapeso.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA  
A suspensão pneumática proporciona 
um movimento suave e permite reduzir 
os tempos de preparação ao erguer e 
abaixar o tambor no lugar.

ENTRADA DE RAP 
A entrada de RAP permite produzir misturas 
com até 30% de produto asfáltico reciclado. 
Silos de reciclado opcionais estão disponíveis 
em configurações de um ou dois silos.



A obtenção de um pavimento asfáltico de qualidade requer a mistura correta dos materiais, 
considerando que o tempo de mistura seja suficiente. O material virgem superaquecido 
deve ter tempo de mistura adequado para atingir a temperatura correta. O agregado 
virgem, o asfalto reciclado, os aditivos, os finos do centro de filtragem e o AC líquido 
virgem devem ser totalmente misturados para garantir que tudo fique bem revestido e 
que a granulometria seja uniforme. A câmara de mistura no misturador UNIDRUM é um 
excelente mecanismo para garantir mistura adequada e obter uma mistura de qualidade.

PALHETAS DO 
ALIMENTADOR
Movem o material para a 
região de secagem do tambor

As palhetas do alimentador direcionam 
o agregado quando o mesmo entra no 
tambor, ajudando-o a se movimentar 
com eficiência em direção às palhetas 
em V.
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TAMBOR DE CONTRAFLUXO UNIDRUM®

Patente nos EUA N° 9,835,374

PALHETAS DE COMBUSTÃO
Evitam que o agregado colida com a chama 
e espalham o material para maximizar a 
transferência do calor radiante

As palhetas de combustão são feitas de aço 
inoxidável, mais durável do que o aço carbono 
tradicional. As palhetas são sobrepostas umas 
às outras, criando uma proteção que minimiza 
o calor radiante que atinge a carcaça do 
tambor e evita o superaquecimento. A 
sobreposição também reduz a chance que o 
agregado fique alojado atrás das palhetas e 
provoque desgaste adicional no tambor.

PALHETAS EM V
Proporcionam maior uniformidade da 
alimentação de agregados através do fluxo 
de gás durante o processo de secagem, por 
meio de uma ampla variedade de projetos 
de mistura e taxas de tonelagem.

O entalhe em V permite que o material comece a 
sair das palhetas no início de cada revolução. O 
material na palheta continua a sair até o final da 
rotação. Isso é o que proporciona alimentação 
uniforme de material. A palheta em V também é 
maior que uma palheta tradicional, permitindo 
que ela carregue a mesma quantidade de 
agregado de maneira uniforme com o entalhe.
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PALHETAS DE 

MISTURA

PALHETAS DE 

COMBUSTÃO

PALHETAS 

EM V
PALHETAS DO 

ALIMENTADOR

ENTRADA DE RECICLADO
Um colar em volta do tambor permite  
a entrada de RAP, aditivos/enchimento  
e poeira do centro de filtragem na câmara  
de mistura, onde são misturados com  
o material virgem.

PALHETAS DE MISTURA
Depois que os materiais virgens e 
reciclados são combinados e trazidos 
até a temperatura adequada, o asfalto 
líquido é injetado. As palhetas de 
mistura fornecem maior agitação para 
melhorar a qualidade da mistura.

RAP, RAS (telhas de asfalto reciclado), 
poeira do centro de filtragem e todos 
os aditivos/enchimentos entram na 
câmara de mistura diretamente atrás 
do bico do queimador, minimizando 
a oxidação do asfalto líquido devido 
à chama do queimador e permitindo 
a mistura preliminar antes do asfalto 
líquido virgem ser adicionado.

ENTRADA DE 
ASFALTO LÍQUIDO

O asfalto líquido é injetado após a mistura do 
agregado virgem, do material reciclado e da 
poeira do centro de filtragem. A pré-mistura 
desses materiais permite uma distribuição 
mais uniforme do cimento asfáltico líquido.

O asfalto líquido é dosado com precisão 
desde os tanques de armazenamento 
diretamente na entrada de asfalto 
líquido na zona de mistura.

As palhetas de mistura do tambor 
UNIDRUM são projetadas para 
pentear materiais virgens e reciclados 
proporcionando mistura completa antes 
que a mistura saia do tambor. As palhetas 
de mistura são reversíveis para melhorar 
o revestimento da mistura, se necessário.

Entrada do cimento 
asfáltico líquido

Reciclado

Entrada do
material

Aditivos

Saída da 
mistura
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QUEIMADOR FURYTM 35

Modelo Capacidade nominal 
em kW (com 25% XSA)

Capacidade nominal de se-
cagem do agregado MTPH

(a 5% de umidade)

Capacidade de ar do 
queimador sm3/min

Soprador
Potência em kW

PF 35 10.257 109 0,25 30

As condições acima são padrão a 75 oF (24 ˚C) ao nível do mar. Consulte as folhas detalhadas de capacidade e desempenho de cada tamanho para 
obter mais informações além de vazões e pressões específicas. Capacidade nominal de secagem de agregado baseada em temperaturas de pilha 
de exaustão de 240 oF (115 ˚C), calor específico do agregado de 0.2 BTU/Lbm F. A capacidade máxima de projeto do queimador é de 100% da 
capacidade nominal. Os números anunciados podem ser obtidos em algumas condições, mas não são garantidos.

CONTROLES DA USINA

®

O queimador FuryTM possui estrutura 
robusta e construção simples e acessível. 
Comparado a outros queimadores 
de chama aberta, o queimador Fury 
apresenta melhores níveis de emissão e 
eficiência de combustível ao injetar  
50% a mais de ar de combustão pelo 
queimador.

®

CONTROLE DE MISTURA CONTÍNUA PM2 V

• Armazena quantidade ilimitada de projetos de mistura no disco rígido 
removível. 

• Calibra todas as balanças, bombas e alimentadores da aplicação.

O poderoso sistema PM2 V controla e monitora o controle proporcional 
de alimentadores de agregado e a mistura de asfalto e material reciclado. 
A flexibilidade do CLP (Controlador lógico programável) permite que o 
sistema de controle seja atualizado de forma fácil e econômica conforme as 
necessidades mudam. 



EFICIÊNCIA 
Um redemoinho de ar com alta concentração energética 
é a chave para a combustão eficiente do queimador 
Fury. O redemoinho e a chama são gerados pelas 
palhetas giratórias internas fixas, pelo soprador de alta 
pressão e pelo bico de alta velocidade.

FORMA DE CHAMA COMPACTA 
O queimador Fury queima óleo ou gás de modo 
limpo e eficiente. Sua chama compacta torna-o 
facilmente compatível com o secador/misturador 
UNIDRUM.

SEM AR COMPRIMIDO 
O bico de combustível pré-película projetado pela 
Astec usa o ar de combustão do soprador de alta 
pressão para atomizar o combustível. Isso elimina 
a necessidade de ar comprimido no queimador e 
ajuda a aumentar a vida útil do bico.

CONFIABILIDADE 
Cada queimador também é exaustivamente testado 
antes de deixar a linha de produção de queimadores 
da Astec para que a preparação em suas instalações 
seja a mais rápida possível. Para proporcionar ignição 
mais confiável do óleo, mesmo em condições difíceis 
e de baixa temperatura, o queimador Fury é fornecido 
com o exclusivo sistema de rastreamento e isolamento 
térmico da Astec para queimadores de óleo pesado.

MELHORES NÍVEIS DE EMISSÃO 
O queimador Astec Fury foi projetado para injetar 50% 
a mais de ar de combustão pelo queimador do que os 
projetos de concorrentes com o balanceamento do ar de 
combustão que passa ao redor do bico do queimador. 
Isso significa maior qualidade de combustão, melhores 
níveis de emissão e maior eficiência de combustão em 
toda a gama de queima do queimador em relação aos 
queimadores da concorrência.

O PM2 V inclui: software, console, computador pessoal, sistema operacional 
Windows, disco rígido removível, disco rígido de backup, porta de dados 
Ethernet e uma fonte de alimentação UPS em caso de falta de energia elétrica.
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