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MOBILIDADE
• Totalmente montadas em chassis

• Design compacto

• Componentes plug-in

• Atendem normas internacionais  
de transporte 

PRODUÇÃO
• Capacidade de produção de 100 a 

210 t/h

• Fluxo contínuo

• Benefícios de controle de qualidade 
de usinas de maior capacidade

• Sistema de Controle as1 de interface 
intuitiva

• Sistema field bus robusto, confiável 
e de comprovada eficiência

EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL 
• Perfeita troca de calor entre a os gases gerados 

pela chama do queimador e os agregados 

• Isolamento térmico completo, vedações entre 
o secador e câmara totalmente seladas 

• Controle da pressão interna no tambor  
e queimador MIBG 

• Configurações precisas do secador e do 
queimador

MISTURA 
• Ajuste automático da abertura da comporta 

de saída do misturador, controlando o 
volume e o tempo de mistura

• Preparadas para utilizar até 40 % de RAP  
na mistura

• Capacidade de produzir WMA (mistura morna)

• Permitem incorporar fibra, filler e  
outros aditivos

MOBILIDADE E PRODUTIVIDADE
As usinas de asfalto ACM Prime oferecem os benefícios de controle de qualidade das usinas de  
maior capacidade da Ammann, porém em conjuntos totalmente móveis. O design compacto garante  
que todo e equipamento seja montado em um ou dois chassis, tornando as realocações fáceis e eficientes.  
Os componentes plug-in reduzem os custos e permitem uma instalação rápida. O design das usinas de fluxo 
contínuo também garantem produtividade desde a chegada à obra. O resultado são usinas ultra móveis, 
com capacidade de produção de 100 a 210 toneladas por hora.

DURABILIDADE SUPERIOR, 
SUPORTE AVANÇADO
• Construídas para elevada vida útil 

e ampla confiabilidade

• Peças e componentes de 
qualidade comprovada e testados 
em todo o mundo

• Sistema de filtragem por ar à 
pressão atmosférica, reduzindo o 
desgaste das mangas

• Acessos facilitados para inspeções 
e manutenções

• Hotline 24 / 7 e estruturas de 
suporte prontas para serviço em 
todo o mundo  

• Treinamentos técnicos 
amplamente disponíveis



MODELO DA USINA * 100 140 210

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO CONTÍNUA 
COM 3 % DE UMIDADE

100 t/h 140 t/h 210 t/h

NÚMERO DE SILOS DOSADORES Básico: 3 | + opcional 4 ou 5 Básico: 4 | + opcional 5 ou 6

CAPACIDADE DOS SILOS 7 m³ cada | opcional: 10 m³ cada com extensões 10 m³ cada com extensões

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 1650 T 1860 T 2080

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 7 MW 10 MW 14 MW

COMBUSTÍVEIS Básico: combustível leve, combustível pesado | opcional: Gás natural, GLP

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 22 000 Nm³/h 30 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h

SISTEMA DE PESAGEM DOS AGREGADOS Pesagem individual através de duas células de carga por dosador

SISTEMA DE DOSAGEM DE ASFALTO Volumétrica | opcional: Medidor de vazão mássico

MISTURADOR Amix externo tipo pugmill duplo eixo com controle variável de tempo de mistura e nível de enchimento

CAPACIDADE DO MISTURADOR 0.9 t 1.5 t 2.1 t

QUANTIDADE DE ALETAS NO 
MISTURADOR

24 20 28

SISTEMA DE CONTROLE as1

ADIÇÃO DE RAP COM 3% DE UMIDADE
Até 15 % direto no

misturador
Até 20 % direto no misturador Até 40 % direto no misturador

MOBILIDADE 1 chassi 1 ou 2 chassis 2 chassis

DIMENSÕES DE TRANSPORTE 1 chassi 1 chassi 2 chassis
Módulo dosador

2 chassis
Módulo secador

2 chassis
Módulo dosador

2 chassis 
Módulo secador

Comprimento total 21 m 22.7 m 13.5 m 13.6 m 14.6 m 18.4 m

Comprimento (a partir pino rei) 17.9 m 19.6 m 12.5 m 12.7 m 12.9 m 17.5 m

Largura | Altura 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m

Total de eixos 2 3 1 2 2 3

Carga máxima por eixo 8.5 t 8.5 t 7.1 t 9.5 t 7 t 8.3 t

Carga máxima sobre o pino rei 17 t 17 t 7.1 t 12 t 10.1 t 16.4 t

Peso total aproximado 34 t 42.5 t 14.2 t 31 t 24 t 41.2 t

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Extensões para os silos dosadores (disponíveis para ACM 100 Prime e ACM 140 Prime)
Um ou dois silos dosadores adicionais

Grades para retenção de material sobretamanho para os silos dosadores
Vibradores de parede adicionais para os silos dosadores

Queimador tri-combustível para combustíveis adicionais (gás natural, GLP)
Tanques para asfalto e/ou combustível móveis ou estacionários

Retificador de temperatura para combustível pesado
Sistema de adição de reciclado diretamente no misturador

Sistema de dosagem de filler importado
Sistema de dosagem de filler recuperado

Medidor de vazão para dosagem de asfalto (mássico)
Medidor de vazão de combustível 

Sistema de asfalto espumado (WMA - mistura morna)
Sistema de dosagem de fibra

Silo de armazenamento de massa pronta
Outros opcionais disponíveis sob consulta

*  Produção de misturas a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada agregados com 3 % de umidade,  
temperatura da mistura 150 °C e fração de material 0/2 máx. de 40 %.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   
ACM 100–210 PRIME 
USINAS DE ASFALTO MÓVEIS

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