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AS USINAS PREMIUM OFERECEM MUITAS OPÇÕES

ALTA QUALIDADE,  
ALTA CAPACIDADE

As usinas em lote da Ammann oferecem a consistência essencial para uma mistura de qualidade. Todos os 
processos e componentes da usina são cuidadosamente desenvolvidos para garantir que a alimentação,  
o aquecimento, a secagem, o peneiramento e a mistura ocorram sem problemas. O sistema de controle as1 ajuda 
a integrar todas as peças móveis, oferecendo uma tecnologia líder com uma interface de fácil utilização. 
 
A linha de produtos da usina de lotes premium da Ammann consiste em usinas ABP Universal e ABP HRT  
(Alta tecnologia de reciclagem). Ambas produzem misturas de elevada qualidade e oferecem uma ampla gama 
de opções para atender às suas necessidade específicas. As usinas premium também são capazes de produzir 
elevados volumes de misturas.

ABP 240 HRT

ABP 240 UNIVERSAL ABP 320 UNIVERSAL

ABP 400 HRTABP 320 HRT
TAMANHO DO MISTURADOR: 4 t 

CAPACIDADE: 320 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 4 t ou 5 t
CAPACIDADE: 240 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 4 t ou 5 t
CAPACIDADE: 260 t/h / 320 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 5 t 
CAPACIDADE: 320–400 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 5 t
CAPACIDADE: 320–400 t/h

ABP UNIVERSAL

ABP HRT
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Volumes de produção excepcionais, fórmulas avançadas de 
misturas de asfalto e a elevada utilização de RAP encontram-se 
entre os recursos fundamentais das usinas de mistura de asfalto 
ABP Universal da Ammann. 
 
A série de usinas ABP Universal representa uma gama de 
médio a elevado desempenho, com produções que variam de 
240–320 toneladas por hora. As usinas podem fornecer diversas 
misturas ao mesmo tempo em que mantêm a produção máxima 
para satisfazer as necessidades de empresas de pequeno a 
grande porte. 
 
Uma filosofia de componentes claramente estruturada constitui  
a base da série Universal. Esta estrutura garante que 
praticamente qualquer configuração pode ser implementada  
de modo a proporcionar aos clientes flexibilidade e capacidade 
de combinação. 
 
A ABP Universal oferece até 200 toneladas de conteúdo quente 
de minerais em duas linhas separadas de silos, um tambor 
paralelo para a alimentação RAP e um misturador de 5 toneladas 
ou uma tela quente ampla com uma superfície de 56 m². 
Independentemente das solicitações dos clientes, isto pode ser 
instalado na ABP Universal.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Disponibilidade de diversas qualidades de 

minerais e temperaturas para opções de design 
flexíveis que incluem uma ou duas linhas de 
armazenamento de silos 

• Opções de armazenamento agregado a quente  
80–200 toneladas

• Projetado para os mais elevados níveis de 
processamento agregado a quente, flexibilidade 
de fabricação e desempenho

• Elevada utilização de recicláveis no sistema de 
tambor paralelo da Ammann

• Extrema flexibilidade

• Última geração de peneiras para 
dimensionamento agregado confiável e eficiente

• Possibilidade de adição simultânea de materiais  
quentes ou frios

ABP 240–320 UNIVERSAL
PROSPERAR EM AMBIENTES URBANOS
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FLUXOGRAMA ABP 240–320 UNIVERSAL

1.  Alimentadores a frio

2.  Tambor do Secagem com queimador Ammann

3.  Filtro

4.  Silo de filler reaproveitado

5.  Silo de filler importado

6.  Peneira

7.  Silo de agregado a quente

8.  Escala agregada

9.  Misturador

10.  Adição de aditivo

11.  Adição de reciclagem a frio através de silo com 
silo dosificador e correia dosificadora

12.  Tanques de asfalto e  balança de asfalto 

13.  Silo de armazenamento de mistura a quente

14.  Adição de fibra granulada

15.  Calha agregada
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CHINA

BÉLGICA

SUÉCIA

ABP 380 UNIVERSAL

ABP 320 UNIVERSAL

ABP 240 UNIVERSAL
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ESCÓCIA

ÁUSTRIA

ALEMANHA

ABP 240 UNIVERSAL

ABP 160 UNIVERSAL

ABP 240 UNIVERSAL
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A usina ABP 240–400 HRT (Alta Tecnologia de Reciclagem) 
maximiza o uso de asfalto reciclado. Um fabricante de 
asfalto australiano fez uma parceria com a Ammann e 
criou uma mistura composta 99% de materiais reciclados, 
incluindo os consumíveis. 
 
A usina compacta é ideal para a produção de volumes com 
grandes proporções de asfalto reciclado. Fornece os mesmos 
benefícios da ABP Universal, mas inclui nuances que fazem 
desta a usina ideal para reciclagem. 
 
Um sistema integrado de tambor paralelo é posicionado 
diretamente acima da mistura e aumenta o fluxo de 
materiais ao mesmo tempo em que diminui o uso dentro do 
sistema de reciclagem.

ABP 240–400 HRT
RECICLAGEM PARA ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE RAP

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Produção de 240 toneladas/hora para 

400 toneladas / hora

• Solução flexível e econômica com capacidade  
de utilização de alta porcentagem de RAP

• Tambor de RA totalmente integrado para otimizar o 
fluxo de materiais e a proteção contra o desgaste

• Habilidade de acrescentar aditivos, tais como 
espuma de betume, pigmentos e até consumíveis 
recicláveis

• Grande variedade de equipamentos e componentes 
permitem a customização

• A infraestrutura embutida inclui alimentadores a frio, 
tambor de secagem e filtro, e aparenta  
uma construção comercial

• Reduz os níveis sonoros e de poeira

FLUXOGRAMA ABP 240 HRT
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1.  Alimentadores a frio

2.  Tambor do Secagem com 
queimador Ammann

3.  Filtro

4.  Silo de filler reaproveitado

5.  Silo de filler importado

6.  Peneira

7.  Silo de agregado a quente

8.  Balança de agregados

9.  Misturador

10.  Adição de aditivo

11.  Adição de reciclagem e peneiramento 
de partículas de grandes dimensões 
para reciclagem

12.  Tambor paralelo, em alternativa;  
tambor RAH100 RA

13.  Silo dosificador de reciclado com dispositivo 
de pesagem e balança de reciclado

14.  Adição de reciclagem a frio através de silo  
dosificador e dimensionador de correia

15.  Tanques de asfalto e  balança de asfalto 

16.  Silo de armazenamento de mistura a quente

17.  Adição de fibra granulada

18.  Calha agregada
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PENEIRA

MISTURADOR

TAMBOR PARALELO, 
EM ALTERNATIVA;  
TAMBOR RAH100 RA

SILO 
QUENTE 

AGREGADO

ESCALA AGREGADA

CALHA AGREGADA

ADIÇÃO DE RECICLAGEM A 
FRIO ATRAVÉS DE SILO COM 
TAMPÃO E DIMENSIONADOR 
DE CORREIA

FLUXOGRAMA ABP 320–400 HRT

TAMBOR DE RECICLAGEM RAH100
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FRANÇA SUÍÇA
ABP 400 HRT ABP 240 HRT

ALEMANHA
ABP 240 HRT
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SUÍÇA

ALEMANHA
ABP 320–400 HRT

ABP 320 HRT

AUSTRÁLIA
ABP 320–400 HRT
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O uso de asfalto reaproveitado, ou de reciclagem, tornou-se uma necessidade absoluta hoje em dia. 
Podemos lhe oferecer soluções personalizadas de reciclagem. Nossa moderna tecnologia de usinas 
garante a qualidade extremamente alta do seu asfalto usando asfalto reciclado (RAP).

SOLUÇÕES DE RECICLAGEM  
PERSONALIZADAS 

RECICLAGEM A FRIO

30 % DE ALIMENTAÇÃO A 
FRIO NO MISTURADOR

40 % DE ALIMENTAÇÃO 
A FRIO NO TAMBOR DO 
SECADOR RAH50

BENEFÍCIOS
• Proporções RA dos processos  

de mais de 40 %

• Economia de energia de mais  
de 15 %

• Processamento eficiente de novos materiais

• Protegido por patentes internacionais

BENEFÍCIOS 
• Novos minerais podem ser separados

• Quantidade de lote variável com  
cada carga

• Flexibilidade máxima (receitas)

• Independente do restante do processo

30 % 40 %

COMBINAÇÕES
SOLUÇÃO RAP

COMBINAÇÕES
SOLUÇÃO RAP

40 3060 60100 100
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Redução significativa dos custos de produção  

devido à redução dos custos do betume, dos minerais  
e de transporte

• Apoiada e promovida pelos pela legislação vigente  
(específica do país)

• Menores efeitos sobre os recursos naturais  
(menos necessidade de asfalto e minerais)

• Redução de instalações de armazenamento caras

• Reduções de CO₂

RECICLAGEM A QUENTE

«As cargas de alimentação RAP da Ammann são 
individualmente adaptadas às exigências dos clientes.»

60 % DE ALIMENTAÇÃO 
A QUENTE NO TAMBOR 
PARALELO

100 % DE ALIMENTAÇÃO 
A QUENTE NO TAMBOR DE 
RECICLAGEM RAH100

BENEFÍCIOS
• Novos minerais podem seseparados 

• Alta proporção de alimentação

• Aquecimento suave

• Pode ser combinado com sistema 
de alimentação a frio

BENEFÍCIOS
• Podem ser alcançadas taxas  

de reciclagem de até 100 % 

• Eficiência aprimorada – Custo-benefício  
através de economias de combustível 

• Baixas emissões, o que permite uma melhor capacidade  
de argumentação durante o processo de aprovação 

• As fórmulas são mais flexíveis, já que não há necessidade 
de sobreaquecimento dos minerais

60 % 100 %

COMBINAÇÕES
SOLUÇÃO RAP

30 40

COMBINAÇÕES
SOLUÇÃO RAP

30 40
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CONTROLE DE EMISSÕES  
SONORAS E EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

NÍVEL 1
A usina de asfalto padrão da Ammann foi projetada para 
minimizar as emissões sonoras. O isolamento é localizado 
no secador, na tela do filtro, nas caixas agregadas a  
quente e no sistema de armazenamento a quente.  
O secador utiliza um acionamento de atrito ao invés de um 
acionamento por corrente, enquanto o elevador apresenta 
uma corrente única ao invés de uma corrente com duas 
âncoras. O queimador apresenta um silenciador e está 
selado no secador. O compressor de ar está embutido.

NÍVEL 3
A instalação está revestida com painéis sanduíche e 
supressão sonora completa nos componentes. A pressão 
de som é de 52 dBA a distância de 100 metros da central.

NÍVEL 4
A Usina de asfalto – incluindo secador, filtro, ventilador, compressor, 
entre outras partes – está localizada em uma instalação revestida 
com painéis sanduíche. O silo para agregados a frio encontra-se 
em uma instalação revestida ou em concreto. Não é utilizada uma 
carregadeira de rodas, um sistema ferroviário sem carga fornece 
agregados, betume, materiais de reciclagem e finos. A pressão de 
som é de 40 dBA a distância de 100 metros da usina.

NÍVEL 2
Os esforços de supressão de ruído incluem a colocação de 
uma capota sobre a alimentação a frio. A saída dos dosadores 
a frio é coberta com borracha. O queimador tem um conversor 
de frequência (velocidade de 75 %), e o revestimento está 
situado ao redor do queimador, secador, filtro e exaustor.  
Os exaustores com conversores de frequência reduzem o 
ruído na chaminé e na carcaça. Um silenciador está localizado 
entre o ventilador e a chaminé. A base e o topo do elevador 
estão encapsulados, assim como a calha da conexão entre 
o elevador a quente e a tela. O revestimento em torno das 
seções de mistura e pesagem incluem um contentor horizontal 
no silo do produto final.
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ASFALTO DE BAIXA 
TEMPERATURA
ENERGETICAMENTE EFICIENTE, DE BAIXAS EMISSÕES E OTIMIZADO QUANTO AO CO₂

Produzir asfalto a baixas temperaturas oferece muitos benefícios: a produção de asfalto consume menos energia, a 
usina de asfalto emite menos CO₂ e as emissões no local caem significativamente. Enquanto a produção do asfalto 
quente tradicional ronda os 170 ºC, os processos modernos a baixa temperatura permitem temperaturas de produção 
de 100 ºC. A gama da Ammann oferece muitas dessas tecnologia. O betume de espuma, as ceras e outros aditivos, a 
espuma WAM ou o betume especial são adequados para o uso, dependendo da aplicação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Atinge a qualidade do asfalto quente tradicional

• Consumo de energia reduzido

• Baixas emissões de CO₂

• Menores emissões no local de trabalho

AMMANN FOAM ®
A Ammann está convencida sobre as misturas a baixa 
temperatura e o seu futuro. Em cooperação com os clientes e 
laboratórios, desenvolvemos o sistema de Espuma Ammann. 
Com base no efeito da espuma na água, nosso gerador de 
espuma trabalha continuamente e em usinas de lotes por 
todo o mundo. A espuma da Ammann opera sem químicos 
adicionais e pode ser ajustada para qualquer central existente.

SUPLEMENTO IDEAL: ASFALTO ESPUMADO
Uma instalação de asfalto espumado permite a expansão do 
portfólio de produtos da sua usina de mistura. Os sistemas 
de asfalto espumado da Ammann permitem que a asfalto 
espumado e o asfalto polimérico de construção de faixas 
de rodagem tenham vários graus de dureza. Por exemplo, 
mesmo cursos de base fria podem ser fabricados com 100 % 
de materiais recicláveis. Isto significa que a utilização de 
asfalto espumado complementa otimamente a alimentação de 
reciclagem no misturador.

COMBINAÇÃO DE  
ASFALTO FRIO/A BAIXA TEMPERATURA

OFERECEMOS DIFERENTES COMPONENTES 
DE USINAS, DEPENDENDO DA TECNOLOGIA 
NECESSÁRIA, POR EXEMPLO:
• Gerador de espuma
• Alimentação aditiva (sólida e líquida)
• Adição de agregado frio ou molhado
• Sistema de gerenciamento de processo
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SÃO POSSÍVEIS REVESTIMENTOS ESPECIAIS DE TODOS OS TIPOS

ADITIVOS

A Ammann fornece a base para a produção de todos os tipos de revestimentos especiais e garante o armazenamento 
adaptado do produto, transporte e processamento em lote das mais diversas misturas de aditivos.

GARANTIA DE DOSAGEM PRECISA
Todas as misturas de material a granel são processadas em 
lote com precisão através da medição de cuba / balança 
de pesagem, independentemente da densidade aparente, 
tamanho do grão e outras características físicas.  
Graças ao posicionamento das balanças diretamente no 
misturador, os problemas de alimentação e dosagem incorreta 
podem ser excluídos. Com o nosso equipamento, cada lote é 
estabelecido com precisão. Isso garante a qualidade do lote e, 
simultaneamente, a otimização da utilização da mistura.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Soluções testadas e comprovadas para 

processamento em lote de granulados, materiais 
fibrosos, cera ou misturas líquidas

• Processamento em lote de materiais a granel com 
cuba/balança de pesagem

• Pesagem executada diretamente no misturador

ALIMENTAÇÃO PROPRIEDADE PROCESSAMENTO 
EM LOTE AÇÃO APLICAÇÃO

FIBRA  
GRANULADA

Granulado Gravimétrico
Estabilização do lote, especialmente para 
superfícies com graduação da folga, 
endurecimento de aglutinantes

por ex., fabricação de Splitmastix

ALIMENTAÇÃO COR
Pó (silo de 
enchimento)

Gravimétrico Coloração do lote
Asfalto colorido, por ex., para 
ciclovias e parques

ALIMENTAÇÃO COR
Granulado (Saco 
grande)

Gravimétrico Coloração do lote
Asfalto colorido, por ex., para 
ciclovias e parques

ENCHIMENTO ESPECIAL 
(HIDRÓXIDO DE CÁLCIO )

Poeira Gravimétrico
Melhoria da adesão e aumento da 
estabilidade do lote

Aplicação para mineral básico  
ou ácido

AGLUTINANTE  
SEM COR

Líquido Volumétrico Evita o escurecimento
Para a fabricação de  
asfalto colorido

ÁGUA E CIMENTO Líquido e poeira Gravimétrico
Reação química cria compostos  
estáveis,insolúveis

por ex., para camadas com suporte 
de peso de limite hidráulico

FLUXO Líquido Volumétrico Redução da rigidez do aglutinante
Alteração da qualidade do 
aglutinante

AGENTE PROMOTOR  
DA ADESÃO

Líquido Volumétrico
Melhoria da adesão para betume 
e minerais

Aplicação para mineral básico  
ou ácido

WAM FOAM ® Espuma
Gravimétrico / 
Volumétrico

Redução da viscosidade em betume
Fabricação de lotes de baixas 
temperaturas

FOAMMIX Espuma
Gravimétrico / 
Volumétrico

Redução da viscosidade em betume Fabricação de revestimentos a frio

NEUTRALIZADOR  
DE ODORES

Líquido Volumétrico
Ligação química de substâncias  
odoríferas

Redução de odores / remoção  
de odores

SASOBIT Cera Gravimétrico
Redução da viscosidade em betume, 
aumento da durabilidade

Fabricação de asfalto de baixas 
temperaturas

ZEÓLITO Granulado Gravimétrico Redução da viscosidade em betume
Fabricação de asfalto de baixas 
temperaturas

ASFALTO NATURAL Granulado Gravimétrico
Melhora a colagem de betume e o 
revestimento em superfícies de pedra

por ex., mástique betuminoso
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As usinas de mistura asfáltica premium da Ammann utilizam uma engenharia de processo complexa que requer a 
perfeita interação entre todos os componentes individuais. Esta integração é tão essencial que a Ammann desenvolve e 
fabrica todos os componentes principais, incluindo tambores, queimadores, filtros, peneiras, controles e misturadores. 
Isso garante que as usinas da Ammann alcancem todo o seu potencial e atendam aos exigentes requisitos e padrões 
do mercado de hoje. A Ammann é atualmente a única fabricante de usinas de mistura asfáltica que oferece esta 
abordagem de fonte única, estabelecendo-nos como um parceiro profissional para lidar com todos os aspectos de sua 
usina de mistura asfáltica. Nós fornecemos respostas quando você precisa delas e mantemos a mente aberta, a fim de 
compreender plenamente suas necessidades.

QUEIMADORES E SECADORES
Os queimadores e secadores Ammann são altamente 
confiáveis, produtivos e possuem tecnologia de ponta. 
Robustos, compactos e energeticamente eficientes minimizam 
os requisitos de manutenção e reduzem o consumo  
de combustível. Os queimadores e secadores são adaptáveis  
a vários tipos de usinas Ammann e construídos para  
fácil operação. Está disponível uma vasta gama de opções.  

PENEIRAS
As peneiras Ammann são altamente confiáveis e classificam 
adequadamente os materiais. A carga de material ideal maximiza 
o uso da área de peneira disponível. O corpo da peneira sem 
poeira está entre os recursos habilmente projetados.  
As telas são fáceis de operar e requerem manutenção mínima. 
Estão disponíveis uma vasta gama de opções.

FILTROS
O fluxo é otimizado através de uma análise altamente técnica.
Os filtros um sistema diferenciado de alto rendimento desde 
a parte superior até a parte de baixo, minimizando o tempo 
de serviço. Os filtros Ammatex oferecem resistência a altas 
temperaturas e eliminando a necessidade de um jato de 
ar fresco. Revestimento PTFE e costuras dão a resistência 
excepcional e uma vida mais longa. O isolamento térmico 
melhorado contribui para a eficiência da usina.

MISTURADORES
Os misturadores são altamente confiáveis com tempos 
de mistura curtos. A manutenção é mínima e todos os 
componentes funcionam perfeitamente e eficientemente 
por causa da engenharia de qualidade da Ammann.  
Os misturadores de fácil utilização fazem parte integrante 
das usinas Ammann.

ELEMENTOS PRINCIPAIS 
DAS USINAS AMMANN 
TUDO A PARTIR DE UMA ORIGEM
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O SISTEMA DE FIELDBUS  
GARANTIA PARA O TRANSPORTE 
CONFIÁVEL DE SINAIS 
O sistema de fieldbus comprovado conquista através da sua 
robustez e confiabilidade em trabalhos difíceis. As falhas 
podem ser detetadas e eliminadas de forma eficiente  
com as ferramentas de diagnóstico também através do 
suporte remoto. 

OS ELEMENTOS DE CARGA  
DESENVOLVIDOS PARA TRABALHOS  
DIFÍCEIS, 24 HORAS POR DIA 
Os elementos de carga devem resistir aos mais elevados 
esforços, 24 horas por dia. A Ammann utiliza, por isso, 
exclusivamente componentes de qualidade comprovados  
e disponíveis no mundo inteiro de fabricantes de renome. 

O conceito de sistema as1 eficiente e avançado é composto pelo comprovado software as1 e pelo hardware 
industrial condizente. O ambiente de computação as1 foi desenvolvido e testado especificamente para o uso 
em um ambiente difícil. A capacidade de rede é também importante: Os clientes beneficiam de configurações 
flexíveis do posto de trabalho e ligações em rede na administração.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Funcionalidade abrangente do sistema

• Fácil de aprender em pouco tempo

• Operação segura 

• Conceito comprovado de fieldbus e elementos de 
carga com o máximo de confiabilidade

• Organização profissional de hotline e assistência, 
operacional no mundo inteiro

HOTLINE E ASSISTÊNCIA  
DISPONIBILIDADE DAS USINAS GARANTIDAS 
As falhas eletromecânicas podem ser localizadas de forma 
eficiente pelo próprio pessoal técnico com a ajuda dos 
esquemas elétricos e das ferramentas de diagnóstico as1. 
A competente hotline da Ammann pode intervir na usina, em 
qualquer altura, para o apoio ao diagnóstico de erros ou para 
fins de manutenção. Os meios modernos da telecomunicação 
aumentam a disponibilidade das usinas e reduzem operações 
caras no local.

CONTROLE AS1
EFICIENTE, SEGURO DE OPERAR E COMPROVADO NO MUNDO INTEIRO
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COBRINDO TODAS AS NECESSIDADES
Os serviços de manutenção e o treinamento técnico contratados e fornecidos pela Ammann ajudam a proteger o  
seu investimento, enquanto o treinamento do operador garante que a sua equipe seja capaz de utilizar todos os recursos  
e benefícios construídos na sua usina. Quando suas necessidades mudarem, a Ammann oferece opções de reajuste que 
podem proporcionar uma usina boa como uma nova a um baixo custo. 

A AMMANN COLOCA 
SUA EXPERTISE  
NO TRABALHO
A Ammann oferece pacotes 
de serviços que asseguram 
que toda a manutenção esteja 
em dia, tornando sua planta 
eficiente e protegendo-a do 
desgaste prematuro que pode 
resultar de práticas de serviço 
ruins.Uma variedade de 
pacotes de serviços técnicos 
estão disponíveis. Ou, se 
preferir, um representante 
da Ammann pode visitar 
a sua Usina e juntos pode 
desenvolver um plano que se 
adapta perfeitamente às suas 
necessidades.

ESTAMOS PRONTOS 
PARA SUA 
NECESSIDADE
Os especialistas da Ammann 
estão preparados para 
atender você em situaões 
de emergência 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.  
A linha de ajuda é altamente 
treinada e experiente.  
Os representantes podem 
falar sobre suas necessidades 
– em vários idiomas – com 
uma conexão remota ao seu 
sistema minimizará o tempo 
de solução de problemas.

VALOR E 
DISPONIBILIDADE
As peças da Ammann fornecem o 
melhor retorno durante a vida útil 
da sua usina. As peças são feitas 
para durar e ter uma vida útil mais 
longa do que os produtos de baixo 
custo no mercado. As peças da Am-
mann também são a opção perfeita 
para a sua usina, permitindo que 
outros componentes funcionem 
de forma mais eficiente e durem 
mais. A disponibilidade é outro foco 
importante da Ammann. A equipe 
de logística da Ammann revisou 
recentemente os centros de arma-
zenamento e processos para asse-
gurar que as peças mais essenciais 
estejam sempre próximas.

PÓS-VENDAS
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TREINAMENTO

APRENDA A EXPLORAR COMPLETAMENTE O POTENCIAL DA SUA USINA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO
A sua usina dispõe de componentes, que garantem uma produtividade alta e utiliza tecnologias, cujas vantagens que até agora eram 
inimagináveis. Contudo, estes componentes e tecnologias são tão bons quanto o operador que os utiliza. De que forma pode fornecer 
assistência aos operadores das usinas a tirarem o melhor proveito possível das suas máquinas? A resposta: através de formações. 

CENTROS DE FORMAÇÃO NO MUNDO INTEIRO
A Ammann dispões de mais de 10 centros de formação no mundo inteiro.  
Todos distinguem-se pelas seguintes características.

• Relação equilibrada entre a teoria e a prática. Os centros 
combinam o ensino escolar tradicional com a experiência 
prática, incluindo a disponibilidade dos componentes  
das usinas para a aula de manutenção.

• Experimentar sem consequências graves. O simulador as1 
proporciona cenários realísticos sem o risco de desperdiçar 
material ou de provocar tempos de paradas na usina.  
Os operadores podem experimentar e aprender com os 
seus erros – sem consequências dispendiosas para a  
sua fábrica.

• Aprender com colegas. As formações são procuradas  
por participantes de outras empresas. Todos os 
participantes dizem que a interação com os colegas e 
saber como estes lidam com os problemas, fornece  
uma vantagem adicional.

• Aprender na sua língua materna. Os cursos são dados em 
diferentes línguas. Deste modo, garante-se que todos os 
participantes compreendem tudo e que o investimento  
na formação vale realmente a pena.

Além disso, os peritos da Ammann podem compilar um curso adaptado às suas necessidades e trabalhar com os seus 
operadores e gerentes de produção na sua usina. A vantagem consiste na experiência prática na sua própria usina e na 
possibilidade de um número maior de colaboradores poder participar na formação, tal como seria possível se frequentassem 
um centro de formação regional.
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ESPECIFICAÇÕES

TIPO DA USINA* 240 320

CAPACIDADE CONTÍNUA DA  
CENTRAL EM 5 % DE UMIDADE

240 t/h 260 t/h 320 t/h

NÚMERO DE ALIMENTADORES A FRIO Conforme desejado

ALIMENTADORES DE CONTEÚDO A FRIO 7.5 m³–15 m³

TIPO DE TAMBOR DE SECAGEM T 25100 T 27110

SAÍDA DA POTÊNCIA DO QUEIMADOR 20 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo de combustível extra leve, óleo pesado, Gás liquefeito, (opção:  Pó de lenhite)

CAPACIDADE DO FILTRO 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

TIPO DE TELA (HMS DE 1 LINHA) APS-2060-S

PENEIRAMENTO Fração de 5 ou 6

SUPERFÍCIE DA TELA (FRAÇÃO DE 6) APS-2060-S = 52 m²  |  VA-2050-S = 43.4 m²  |  APS-2060-NGS = 52.3 m² 

SILO QUENTE AGREGADO DE 1  LINHA 140 t, 200 t

SILO QUENTE AGREGADO DE 2  LINHA 140 t, 200 t Organização: 1/2 : 1/2 ou 1/3 : 2/3

BALANÇA AGREGADA 4800 kg

BALANÇA DE FILLER 600 kg

BALANÇA DE ASFALTO 468 kg

CONTEÚDO / TAMANHO DO 
MISTURADOR

4 t ou 5 t

FORNECIMENTO DE AGENTES 
AGLUTINANTES

Configurações verticais de E-Bit, 60 m³, 80 m³, 100 m³, também há tanques divididos disponíveis. 

FORNECIMENTO DO ENCHIMENTO
De acordo com os desejos dos clientes: silos de enchimento importados e reaproveitados ou torres  

de enchimento em diferentes configurações desejadas

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MISTURA 
A QUENTE / COMPARTIMENTOS

140 t ou 180 t em 2 compartimentos, 260 t ou 340 t em 4 compartimentos

ADIÇÃO DE RECICLAGEM ATÉ 30 % RAC diretamente no misturador

ADIÇÃO DE RECICLAGEM ATÉ 40 % Anel no tambor de secagem RAH50 com/sem RAC no misturador

ADIÇÃO DE RECICLAGEM MAIOR  
QUE 60 %

Sistema de tambores paralelos ou via sistema de tambores RAH100

*  Capacidade de produção com mistura a quente baseada nas seguintes condições: Adição de 10 % de betume e enchimento, umidade de 
entrada dos agregados de 5 %, aumento da temperatura dos agregados de 175 K e 0/2 de cota de fração máx. de 40 % | 80 ciclos de mistura por hora.

ABP UNIVERSAL
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ESPECIFICAÇÕES

TIPO DA USINA* 240 320–400 320–400
SISTEMA DE RECICLAGEM RAH60 (FLUXO PARALELO) RAH60 (FLUXO PARALELO) RAH-CF (CONTRAFLUXO)

ADIÇÃO MÁXIMA DE RECICLAGEM 60 % (combinado) 60 % 80 %

NÚMERO DE ALIMENTADORES DE 
RECICLAGEM

Conforme desejado

ALIMENTADORES DE CONTEÚDO  
DE RECICLAGEM

8 m³–13 m³

TIPO DE TAMBOR DE SECAGEM  
E RECICLAGEM 

RT 22100 ou RT 25140 RT 25110 ou RT 25140 ou RT 29120 RT 29120/220 

CAPACIDADE MÁXIMA DE RECICLAGEM 
A 3 % DE UMIDADE

120 t/h 180 t/h 150 t/h 180 t/h 210 t/h 190 t/h

SAÍDA DA POTÊNCIA DO QUEIMADOR 8 MW máx. 12 MW máx. 10 MW máx. 12 MW máx. 14 MW 14 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo de combustível extra leve, óleo pesado, pó de lenhite, pó de madeira

CAPACIDADE DO FILTRO 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h ou 83 000 Nm³/h ou 90 000 Nm³/h

TAMPÃO DO SILO DE RECICLAGEM (RAH) 30 t, 37 t, 2 × 20 t 20 t, 40 t, 2 × 30 t 

NÚMERO DE ALIMENTADORES A FRIO Conforme desejado

ALIMENTADORES DE CONTEÚDO A FRIO 7.5 m³–15 m³

TIPO DE TAMBOR DE SECAGEM T 2390 T 25100 T 2390 ou T 25100 ou T 27110

CAPACIDADE MÁXIMA DE SECAGEM  
A 3 % DE UMIDADE

251 t/h 335 t/h 251 t/h 335 t/h 363 t/h

SAÍDA DA POTÊNCIA DO QUEIMADOR máx. 18 MW máx. 24 MW máx. 18 MW máx. 24 MW máx. 26 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo de combustível extra leve, óleo pesado, pó de lenhite, pó de madeira

TIPO DE TELA VA-2050-S APS-2060-S ou APS-2060 NGS

PENEIRAMENTO 5- or 6-fraction

SUPERFÍCIE DA TELA
36.2 m² (fração de 5)  

ou 43.4 m² (fração de 6)
43 m² (fração de 5) ou 52 m² (fração de 6)

SILO DE AGREGADO QUENTE
65 t ou 90 t ou 115 t, 1-linha /

110 t, 2-linha
120 t ou 200 t, 1-linha / 300 t, 2-linha

BALANÇA DE AGREGADOS 4650 kg 5500 kg

BALANÇA DE FILLER 400 kg 900 kg

BALANÇA DE ASFALTO 363 kg 520 kg

CONTEÚDO / TAMANHO DO MISTURADOR 4 t 5 t, opção: 4 t, 6 t

CAPACIDADE MÁXIMA DE MISTURA 320 t/h 320 t/h (4 t), 400 t/h (5 t), 480 t/h (6 t)

ADIÇÃO DE RECICLAGEM A FRIO  
EM 3 % DE UMIDADE

Até 25% RAC de adição diretamente no misturador

BALANÇA DE RECICLAGEM A FRIO Cinto de lastro

SILO DE RECICLAGEM A FRIO 5 t  2 t (em 20 t de tampão do silo RAH) ou 5 t (em 40 t de tampão do silo RAH)

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MISTURA A QUENTE / 
COMPARTIMENTOS

200 t em 4 compartimentos
Expansões disponíveis: 

300 t em 6 compartimentos

400 t em 4 compartimentos 
Expansões disponíveis: 600 t em 6 compartimentos,  

800 t em 8 compartimentos ou 1000 t em 10 compartimentos  

TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
DE ASFALTO

E-Bit, configurações verticais, 60 m³, 80 m³, 100 m³, também há tanques divididos disponíveis

FORNECIMENTO DO FILLER
De acordo com os desejos dos clientes: torres de enchimento Ø = 3200 ou Ø = 3800 em  

diferentes configurações desejadas

*  Capacidade de produção com mistura a quente baseada nas seguintes condições: Adição de 10% de betume e enchimento, umidade de  
entrada dos agregados de 5 %, aumento da temperatura dos agregados de 175 K e 0/2 de cota de fração máx. de 40% | Mistura 80 ciclos por hora.

ABP HRT
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Para obter mais informações sobre 
produtos e serviços, visite:
www.ammann.com


