
Bouwgereedschappen en Machines
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ELBO LVW220-2 Lijmverdeelwagen
speciaal voor het aanbrengen van hechtmortel op asfalt



ELBO LVW220-2 Lijmverdeelwagen

 Hoge dagproductie door effectief werken

 ARBO-vriendelijk

 De uitstekende dosering leidt tot een net resultaat

 Eenvoudig stellen van verkeersgeleidebanden door het gedoseerd aanbren-

gen van hechtmortel

 Degelijke RVS Lijmverdeelbak

 Extra grote inhoud voor het 

in één keer kunnen aan-

brengen van lange stroken 

hechtmortel.

 Instelbaar Lijmverdeelmes 

voor het bepalen van de dikte 

van de mortelverdeling



Werken met de LVW 220-2 lijmverdeelwagen 

in combinatie met de ELBO Lijmmortelmen-

ger MS45-W is praktisch, doeltreffend en 

bovenal kostenbesparend.

De Lijmmortelmenger is een compacte meng-

machine die door middel van het elektroni-

sche mengprogramma de hechtmortel snel 

en effectief aanmengt en in de voorraadsilo 

verwerkbaar houdt.

 De combinatie lijmverdeelwagen-lijmmortelmenger zorgt voor een hoge dagproductie

Combinatie Lijmverdeelwagen - Lijmmortelmenger
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In onderstaande tabel zijn de bij ons bekende 

gegevens van gebruikers verwerkt.

De gegevens zijn gemiddeld en gebaseerd op 

een ploeg van drie personen die in totaal 

duizend meter verkeersgeleidebanden moet 

aanbrengen op asfalt. Dit is bij benadering 

gelijk aan het aanbrengen van honderd zakken 

hechtmortel (25 kg / 10 m).

Handmatig
aanbrengen

Aanbrengen 
met
lijmverdeel-wa-
gen

Combinatie 
lijmverdeel-wa-
gen en Lijm-
mortelmenger

Uw eigen 
berekening

Productie per ploeg á 3 perso-
nen, per dag

± 100 meter ± 150 meter ± 300 meter

Aantal dagen (8 uur per 
persoon)

10 7 3,5

Aantal uren (per ploeg á 3 
personen)

240 168 84

Kosten per uur € 35,00 € 35,00 € 35,00

Totale uurloon kosten € 8.400,00 € 5880,00 € 2940,00

Eénmalige investering van 
lijmverdeelwagen LVW.220-2

€ 1275,00 € 1275,00

Eénmalige investering van 
lijmmortelmenger type MSW55

€ 3930,00

TOTALEKOSTEN € 8.400,00 € 7.155,00 € 8.145,00

Besparing (incl. éénmalige 
investering)

€ 1.245,00 € 255,00

Besparing 
(bij vervolgprojecten)

€ 2.520,00 € 5.460,00


