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Comemoramos os 150 anos da Ammann, inclusive com 
uma celebração especial de aniversário na bauma 2019 
em Munique. Levando isso em consideração, eu não 
posso deixar de mencionar, com grande admiração, os 
avanços ocorridos no mundo durante todos esses anos. 
Vivemos em uma sociedade que utiliza tecnologia todos 
os dias; por isso, pode ser difícil imaginar a vida como ela 
era em outros tempos.

Não havia telefones celulares, obviamente – tampouco 
internet. Não havia aviões nem mesmo carros. Lâmpadas não eram amplamente 
utilizadas, por isso que todos os jantares eram à luz de velas.

Da mesma forma, a Ammann parecia bem diferente. Naquela época, a empresa 
era uma pequena oficina que funcionava em uma residência em Madiswil, Suíça. 
Agora, trata-se de uma empresa global com mais de 3 mil funcionários espalhados 
pelos cinco continentes.

Os contrastes existentes entre o passado e o presente são facilmente 
perceptíveis. O que surpreende é a quantidade de similaridades entre o negócio 
que é a Ammann atualmente e o negócio que Jakob Ammann iniciou em 1869.

Dentre os denominadores comuns, três saltam aos meus olhos.

Um olhar para o crescimento. Jakob enfrentou inúmeros desafios nos 
primórdios, assim como qualquer empreendedor. No entanto, ele de fato 
enfrentou esses desafios.

Não foi apenas a questão de iniciar o negócio. Apenas alguns anos após 
o lançamento, Jakob trocou a zona de conforto de trabalhar em casa e se 
aventurou ao ir para sua própria oficina mecânica construída sob medida.

O lançamento e a mudança foram indubitavelmente estressantes e exigiram 
um investimento significativo. No entanto, Jakob sabia que os riscos – riscos 
calculados – são essenciais para o crescimento.

Os líderes que o seguiam também agiram para garantir o crescimento em um 
mundo em constante mudança. Por exemplo, após o irmão de Jakob, Ulrich, 
assumir, ele fez a transição do negócio de uma oficina tradicional para atividades 
de construção de estradas. Os sucessores de Ulrich, por sua vez, tomaram decisões 
que permitiram que a empresa sobrevivesse a guerras mundiais e depressões 
econômicas – e estivesse preparada para o crescimento quando tempos mais 
oportunos voltassem.

Incentivo à inovação. A história da Ammann é de inovação. As dezenas de 
patentes que a empresa assegurou em seus 150 anos de operações comprovam 
esse ponto.

Isso teve início em 1908, quando a Ammann teve uma patente concedida para 
uma máquina para macadame – essencialmente uma combinação de uma central 

NOSSA HISTÓRIA OFERECE 
UMA VISÃO PRÉVIA DO 

NOSSO FUTURO
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Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

de asfalto e uma pavimentadora. Muitas patentes para centrais e máquinas foram 
concedidas desde então, mas o comprometimento antecipado com engenharia, 
trabalho de criação e pensamento criativo ditam o tom para o que foi seguido.

A importância da família. Jakob contou com seu irmão Andreas, que 
disponibilizou espaço para lançamento do negócio. Ele trouxe um outro irmão, 
Ulrich, que, por fim, assumiu a oficina. 

Ulrich deu continuidade à tradição de envolver a família e até mesmo 
fazer com que os familiares tocassem a empresa. Mesmo nos primórdios, 
o comprometimento familiar foi essencial para a construção do negócio.

Olhe para a Ammann atual e veja a continuação desses 
valores fundamentais.

Nós ainda buscamos crescimento, porém não mais por meio do estabelecimento 
de um negócio na casa de um irmão ou tendo que viajar quilômetros para 
trabalhar. Em vez disso, expandimos por meio de novos produtos localizados, 
novas soluções, novos escritórios de vendas, novos parceiros de distribuição e, em 
alguns casos, através de aquisições. É óbvio que são decisões calculadas e bem 
pensadas. Porém, a entrada em novos mercados globais tem a mesma relevância 
para nós como as decisões de Jakob tiveram para ele.

A inovação continua a ser uma pedra fundamental para a Ammann. 
Continuamos a garantir patentes para centrais, máquinas e equipamentos leves. 
Nós nos empenhamos para ser inovadores, não apenas seguidores de tendências, 
e isso é comprovado por nossas ações do passado e dos dias atuais.

O papel da família tem perdurado também como uma chave para nosso negócio. 
Nós agora definimos “família” com uma denotação mais ampla, incluindo não 
apenas os Ammann ou os Schneider necessariamente. A família é formada 
por aquelas pessoas que ajudaram – e continuam a ajudar – a construir esta 
empresa. A máquina para macadame evoluiu para a central de mistura de asfalto 
universal ABP da Ammann por meio da visão e determinação de uma mão de 
obra compromissada com as muitas gerações. O mesmo se aplica para as demais 
centrais e máquinas.

Como a Ammann continuará a obter sucesso no futuro?

- Daremos ânimo a esse crescimento por meio da inovação.
- Contaremos com nossa extensa família em localidades em todo o mundo para 

propiciar essa inovação e apresentar soluções novas e completas aos nossos 
clientes.

- Temos como objetivo promover cada vez mais o sucesso de nossos clientes.

Para vislumbrar nosso futuro brilhante, é necessário apenas olhar para nosso 
passado de realizações.

Espero discutir ainda mais esses conceitos, e conversar sobre seu negócio, na 
bauma 2019 em Munique. Até logo!
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A Ammann terá uma forte 
presença na bauma 2019 em 

Munique, com um estande 
construído em torno do tema 

“Sustentabilidade. Produtividade. 
Conectividade.” A feira acontecerá de 

8 a 14 de abril.
“Esse tema serve para que os clientes 

se lembrem que somos uma empresa 
construída com o propósito de fornecer 

soluções para os maiores desafios,” disse 
Hans-Christian Schneider, CEO da Ammann.

“Temos sido, em todos os momentos, 
uma empresa que ajuda nossos clientes na 
questão da sustentabilidade, e isso continu-
ará assim,” falou Schneider. Esses esforços 
incluem a redução das emissões de todos os 
produtos, desde placas até centrais.

Outro compromisso que assumimos 
é o de estender a vida útil dos produtos 
e, ao mesmo tempo, minimizar a utiliza-
ção dos valiosos recursos utilizados para 
desenvolvê-los. “Apesar de nossos produtos 
já refletirem nossa dedicação com a recicla-
gem, temos o compromisso com a melhoria 
contínua nessa área,” afirmou Schneider. 
“Outro esforço em prol do meio ambiente 
é a extensão dos intervalos de serviço para 
que menos fluidos precisem ser substituídos 
– e descartados”.

Remodelagens representam outra iniciativa 
fundamental da sustentabilidade. “Pense 
sobre o impacto ambiental que resulta da 

melhoria da sustentabilidade das centrais que 
já estão em operação,” disse Schneider. As 
remodelagens estendem a vida útil da central, 
diminuem as emissões, permitem a utilização 
de combustíveis mais limpos e fornecem 
outras eficiências que reduzem as pegadas de 
carbono da central.

Em relação à produtividade, afirmou 
Schneider, “Como as centrais e máquinas 
são feitas de maneira mais produtiva, elas se 
tornam mais complexas por dentro – porém, 
elas têm que se tornar também mais intuitivas 
para fácil operação. Trata-se de um tema 
fundamental que integra nossos esforços 
de produtividade”.

Produtividade inclui serviços de pós-vendas. 
“Facilitaremos o acesso aos componentes 
no momento da manutenção de rotina,” 
falou Schneider.

Treinamento dos operadores é outro 
fator crucial para produtividade ideal. 
“Continuamos a expandir o treinamento 
em todo o mundo, inclusive na Ammann 
Academy na Índia e em muitos outros luga-
res,” disse Schneider.

A comunicação com clientes é fundamental 
para os negócios da Ammann. No entanto, 
a “conectividade” se expande nessa questão, 
o que permite a comunicação com máquinas 
– e, por fim, entre máquinas.

Os esforços com conectividade já estão 
em andamento – por exemplo, especia-
listas da Ammann têm a capacidade de 

operar remotamente e resolver problemas 
das centrais.

“Outro resultado de nossa iniciativa de 
conectividade é o nosso sistema de gerencia-
mento de frotas chamado ServiceLink,” falou 
Schneider. Com o ServiceLink, o cliente recebe 
automaticamente as informações de serviço 
para uma máquina específica – como horas 
de utilização e cronograma de manutenção. 
As informações são acessadas de um telefone 
no canteiro de obras ou de um computador 
no escritório. Não há mais necessidade de 
fazer uma conexão física com a máquina.

“Além disso, permaneceremos ativos na 
Indústria 4.0 e encontraremos formas de me-
lhorar a comunicação e a coleta de dados no 
decorrer de todo o processo de construção de 
estradas,” afirmou Schneider. “Continuaremos 
a dar suporte às plataformas abertas, nas 
quais as informações são compartilhadas 
independentemente da marca”.

Mais de 150 produtos Ammann serão exibi-
dos na feira, incluindo muitas novas ofertas. 
Além disso, a Ammann celebrará, na bauma 
2019, o 150º aniversário da empresa.

“A história da Ammann é toda sobre ajudar 
os clientes a resolverem problemas pelo uso 
da tecnologia”, disse Schneider. “Seguiremos 
esse mesmo caminho no futuro e continua-
remos nosso compromisso com a inovação 
e com a sustentabilidade”.

Entre os produtos e serviços que serão 
exibidos na Bauma 2019 estão:

AMMANN EXIBE NOVOS PRODUTOS 
E TECNOLOGIAS NA BAUMA 2019, 

EM MUNIQUE

Muitos visitantes analisaram os produtos da Ammann na bauma Munique 2016.
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A máquina de compactação de placa 

vibratória hidrostática APH 85-95 

apresenta reduções adicionais nos 

níveis de vibração da mão-braço (HAV).
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EQUIPAMENTOS LEVES
A Ammann irá exibir uma nova linha de 

máquinas de compactação de placa vi-
bratória hidrostática APH, que irá substituir 
a bem-sucedida linha de máquinas atual, 
famosas por sua potência e confiabilidade. 
As novas placas hidrostáticas irão manter os 
recursos populares de seus predecessores, 
reduzindo ainda mais os níveis de vibração 
na mão e no braço (HAV, na sigla em inglês) 
e utilizando as mais modernas tecnologias 
de motores.

Outras características fundamentais incluem 
a tecnologia Ammann Compaction Expert 
(ACE) para compactação avançada e o sis-
tema de excitação de eixo triplo, que mantém 
o movimento da placa consistente e permite 
um deslocamento suave, mesmo em solos 
pesados e coesos.

A nova linha de máquinas de compac-
tação de placa vibratória reversível APR 
também será apresentada. As placas também 
incorporam uma alça de baixa vibração para 
ajudar a diminuir o desgaste dos operadores 
e mantê-los confortáveis e produtivos.

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO
Pavimentadoras em tamanho compacto 

e extremamente pequeno são comprovada-
mente produtivas e de fácil manobra, mesmo 
nos espaços mais apertados. As pavimenta-
doras variam de tamanho, desde máquinas 
pequenas em todo o processo até o maior 
modelo da Ammann com seus 14 metros de 
largura operacional, o que ajuda a ter ótimo 
desempenho em canteiros de obra de alta 
produção como aeroportos e estradas. 

 O alcance da tecnologia disponível nas 
pavimentadoras da Ammann significa que os 
clientes podem optar por aquilo que melhor 
se adapta às suas necessidades. Controles 
convencionais oferecem simplicidade e alta 
qualidade. As pavimentadoras premium 
contam com o PaveManager, um sistema 
automatizado tecnologicamente avançado 
que oferece feedback aos operadores para 
permitir ajustes em tempo real.

 A linha de pavimentação é diversificada 
e inclui 17 modelos, com versões de esteiras 
e rodas disponíveis. As opções de nivelamento 

incluem 
compactação 
/vibração, alta com-
pactação e estrutura rígida.

MÁQUINAS DE COMPACTAÇÃO
O rolo tandem articulado ARX 91 utiliza 

alta potência de compactação para fazer 
camadas grossas e finas de asfalto mais rapi-
damente e com menos passadas. A potência 
é fornecida por uma combinação de dimen-
sões, frequências e amplitudes de tambores.

A máquina apresenta um sistema de 
propulsão altamente eficiente que maxi-
miza a tração, mesmo em canteiros de obra 
difíceis. Um sistema de liga/desliga suave 
melhora a qualidade durante o trabalho 
com asfalto.

A nova série de rolos em tandem leves 
ARX da Ammann facilita ainda mais o traba-
lho dos operadores perto de obstruções, tal 
como nas guias de calçadas. Uma nova junta 
de articulação livre de manutenção possibilita 
o ajuste rápido do tambor a partir de confi-
gurações em linha e em modo carangueijo.

Os compactadores também apresentam 
painéis com layout intuitivo, peças frontais 
e traseiras reformuladas e um novo sistema 
de iluminação por LED. Versões combina-
das, que utilizam tambores de aço na frente 
e quatro pneus pneumáticos na traseira, 
também estão disponíveis.

O compactador de solo ARS 122 incor-
pora um motor Cummins BS-III, equivalente 
a um Tier 3. A máquina básica pesa 10 tone-
ladas e pode ser ajustada até 11 toneladas. 
A linha ARS apresenta o conceito sem eixo 
traseiro da Ammann, que oferece tração 
excepcional e potência em terrenos íngremes.

O rolo orientado por pivô ARP 95 tem 
uma estrutura reprojetada que permite que 
a máquina trabalhe na largura de 3070 mm 
quando está na configuração em modo 
carangueijo. É a maior largura de trabalho de 
mercado em um rolo desse tamanho. Todos 
os pontos de serviço podem ser acessados 
a partir do chão. Os diagnósticos de bordo 
fazem parte do display principal.

 
 
O rolo com 
pneus hidrostático ART 
280 da Ammann está disponí-
vel com motores que satisfazem aos mais 
variados níveis de emissões. O sistema de 
lastragem modular de carga fácil da Ammann 
permite que o peso da máquina seja ajustado 
de 9 para 28 toneladas em uma hora, apenas 
com a ajuda de uma empilhadeira. O com-
pactador apresenta um bom desempenho, 
tanto em solo quanto em asfalto. 

A série de compactadores de solo ARS 
oferece excelente resultado de compactação, 
ajudando as máquinas a alcançarem objetivos 
em menos passadas – uma maneira significa-
tiva de economizar em custos nos canteiros 
de obras. O display de controle e informações 
é integrado ao volante. O controle é intuitivo, 
alavancando a produtividade de operadores 
menos experientes.

O Ammann Compaction Expert (ACE), 
que é o sistema de compactação inteligente 
de propriedade da empresa, será explicado 
no estande. O sistema ACE, que é o mais 
básico, usa iluminação de LED para 
indicar o progresso que está sendo feito 
na compactação. O ACEforce mede 
a compactação e atribui valores espe-
cíficos ao progresso através de uma 
interface digital. Ele pode confir-
mar que os objetivos de compac-
tação foram atingidos. O ACEpro 
é o sistema mais avançado. 
Ele mede o progresso da 
compactação e permite 
o ajuste instantâneo 
e contínuo da amplitude 
e da frequência, tanto 
de forma automática 
quanto manual.

Pavimentadora de asfalto 

AFT 700-3.
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PRODUTOS DE CONCRETO E ASFALTO
A central de mistura de concreto Elba 

CBT 130 TB otimizada para transporte com-
bina as vantagens da realocação rápida com 
a grande capacidade de produção. As centrais 
cabem em duas unidades de transporte 
em formato de contêiner. Os componentes 
elétricos e pneumáticos são completamente 
pré-instalados.

A trituradora, separadora de ferro e pe-
neiradora RSS 120-M é uma máquina móvel 
que prepara o asfalto reciclado para uso em 
uma central de mistura de asfalto. É essen-
cialmente uma máquina 3 em 1 com a sua 
capacidade de funcionar como trituradora, 
separadora de ferro e peneira. A máquina 
é a solução ideal para reciclagem de asfalto 

que varia em tamanho desde moído até pe-
daços maiores. A RSS 120-M pode ir da insta-
lação à produção em apenas 30 minutos.

As centrais misturadoras de asfalto 
ValueTec ABC da Ammann são construídas 
para fornecer eficiência, e, em última instân-
cia, para reduzir custos, melhorando assim 
os lucros. As centrais têm o custo de ciclo de 
vida de produto mais baixo de todos os pro-
dutos de seu segmento. A personali-
zação permite o uso de 25 a 40 por 
cento de asfalto reciclado.

A trituradora, separadora de ferro e peneira RSS 120-M pode ir da instalação à produção em apenas 30 minutos.

6 REVISTA DO GRUPO AMMANN

A central de mistura de concreto Elba CBT 

130 TB é adequada para duas unidades de 

transporte em contêineres.

Centrais misturadoras de asfalto 

ABC ValueTec da Ammann
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O aplicativo ServiceLink da Ammann fornece acesso rápido às principais informações da 

máquina durante o processo.

O Amdurit® propicia vida útil três vezes 

maior da vida útil do aço resistente ao 

desgaste.

PÓS-VENDAS
O ®Amdurit, sistema de proteção contra 

desgaste das centrais de mistura, desen-
volvido pela Ammann, permite que a vida 
útil de aço resistente ao desgaste seja três 
vezes maior e protege peças e componentes 
valiosos. Os componentes duram mais, o que 
se traduz em menos substituições, reduz 
o trabalho e, consequentemente, o custo. 
O tempo em funcionamento das centrais tam-
bém foi melhorado.

Os reajustes da Ammann permitem que 
centrais mais velhas tenham acesso às mais 
modernas melhorias tecnológicas e am-
bientais. A Ammann testou um processo de 
remodelagem que custa uma pequena fração 
do preço de uma nova central e está disponí-
vel para produtos de mistura de asfalto feitos 
pela Ammann e por outros fabricantes. Entre 
os benefícios principais estão as atualizações 
ambientais, as melhorias tecnológicas e uma 
central renovada de forma geral.

O Ammann ServiceLink é uma ferramenta 
que permite que proprietários de máquinas 
acessem informações fundamentais, tais 
como status de baterias, horas de trabalho, 
inícios das máquinas e detalhes de manuten-
ção. As informações são fornecidas direta-
mente na máquina e podem ser acessadas 
online ou pelo aplicativo móvel. O ServiceLink 
está disponível para equipamentos leves, 
rolos grandes e pavimentadoras. É eficaz para 
empresas individuais, bem como para empre-
sas de aluguel.

O aplicativo de serviço da Ammann 
permite o acesso rápido à documentação da 
máquina, aos manuais do operador e às listas 
de peças. Ele utiliza tecnologia de GPS para 
ajudar usuários a encontrarem a assistência 
técnica mais próxima.

O Ammann ServiceLink ajuda as empresas de aluguel e os negócios a gerenciarem suas frotas.

AMMANN SERVICELINK
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O VALOR DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Novas iniciativas propiciam conveniência e reduções de custos

Como os clientes 
da Ammann podem 
maximizar o valor 
das centrais e má-
quinas? A resposta 
para essa pergunta 
é explicada em 
grande parte por 
Beat Weber e sua 

equipe.
Weber, que 

é diretor global de 
suporte de produtos 
e pós-vendas na 

Ammann, é responsável por todos os pós-
-vendas e atividades de suporte de produtos 
– uma tarefa considerável dos dias atuais na 
medida em que a Ammann acrescenta novas 
iniciativas a um host de programas contínuos 
em âmbito global.

Weber recentemente respondeu a uma 
série de perguntas sobre os serviços de 
pós-vendas que ajudam clientes a estenderem 

a vida útil e perceberem todo o potencial dos 
produtos da Ammann.

Por que há tanto interesse em remode-
lagens das centrais de mistura de asfalto 
e concreto?

Elas são populares em parte porque as 
regras e regulamentações em vários países 
estão sempre mudando. As remodelagens 
ajudam as centrais a permanecerem em 
conformidade.

Permitem também que centrais mais an-
tigas utilizem novas tecnologias. Em alguns 
países, a reciclagem é uma novidade e os pro-
prietários de centrais querem implantar esse 
recurso. Em outros locais, uma central pode 
ter recursos de reciclagem, mas o proprietário 
fará uso de uma remodelagem para aumentar 
a eficiência dos componentes – como quei-
madores. Uma remodelagem pode permitir 
também a utilização de uma variedade mais 
ampla de combustíveis.

Você mencionou que uma remode-
lagem pode fazer com que uma cen-
tral seja mais eficiente. Quais tipos de 
reduções de custos podem ocorrer em 
decorrência disso?

Os números por si só dão suporte à ideia 
de realizar uma remodelagem. Por exemplo, 
digamos que uma central sem recursos de 
reciclagem seja modernizada de modo que 
possa utilizar até 60% de pavimentação com 
asfalto recuperado (RAP, na sigla em inglês). 
Essa central será capaz de reduzir seus custos 
de produção de 30% a 40% por tonelada.

Além disso, uma remodelagem pode per-
mitir a produção de asfalto de baixa tempe-
ratura, o que resulta em redução de custos 
de produção em torno de 35% por tonelada. 
Uma capacidade de queimar tipos variados 
de combustível pode resultar em imensas 
reduções de custos também.

Beat Weber

Diretor global de 

suporte de produtos 

e pós-vendas

Uma ampla rede de distribuidores ajuda os representantes da Ammann na visita aos clientes em seus locais de trabalho.
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As reduções de custos cobrem o preço 
de uma remodelagem?

Os custos reduzidos com produção por si só 
cobrem o custo. Além disso, uma remodela-
gem pode acrescentar mais 10 anos à vida 
útil de uma central. Se a vida útil de uma 
central for entre 10 e 20 anos, uma remo-
delagem pode estender essa vida para 20 
a 30 anos.

®Amdurit é uma peça-chave para o au-
mento da vida útil. Protege peças e compo-
nentes valiosos até três vezes mais do que 
o aço resistente ao desgaste. É muito impor-
tante na Europa e está começando a se tornar 
uma tendência em vários outros lugares.

Treinamento é uma outra oportunidade 
de redução de custo para os clientes?

Sim. Operadores de máquinas e centrais bem 
treinados são capazes de utilizar os produtos 
de maneira correta e usufruir de todas as 
vantagens que eles oferecem. Esse é um fator 
de redução de custos.

O treinamento de centrais é conduzido em 
um local à critério do cliente – incluindo sua 
própria área fabril ou em um de nossos centros 
de treinamento regionais. Há vários módulos 
de treinamento: iniciante, avançado e especia-
lista. Isso assegura que possamos atender às 
necessidades de todos os participantes.

Nossa abordagem é um pouco diferente 
com o treinamento de máquinas: Treinamos 
os distribuidores e eles treinam seus clien-
tes. Fazemos isso para treinamento técnico 
e aplicação.

Não importa que tipo de treinamento 
é implementado, pois o benefício é comum: 
Operadores treinados reduzem custos e me-
lhoram a produtividade e qualidade.

Como líder dos serviços de pós-vendas 
para um negócio global, você consi-
derada difícil alcançar todos os seus 
clientes?

Com certeza exige um comprometimento 
e temos inúmeros métodos para garantir que 
continuemos em contato.

Às vezes, alcançar clientes significa visitá-
-los em suas empresas. Tempos uma rede de 
distribuidores, o que nos ajuda na conexão. 
Há também uma equipe de serviços globais 
formada por mais de 400 engenheiros que 
dão suporte aos clientes de máquinas 
e centrais. Trata-se de pessoas altamente 
treinadas.

Uma linha direta para operadores 
de centrais está disponível 
a qualquer momento do dia, em 
todos os dias do ano. Nossos 
especialistas estão prontos para 
responder às perguntas e até 
mesmo acessar remotamente 
as centrais quando houver 
necessidade. 

Temos várias ofer-
tas digitais também. 
O ServiceLink é uma 
ferramenta que permite 
que proprietários de 
equipamentos aces-
sem informações 

fundamentais, tais como status de baterias, 
horas de trabalho, inícios das máquinas 
e detalhes de manutenção. Está disponível 
para equipamentos leves, rolos grandes 
e pavimentadoras. 

Além disso, existe o aplicativo de serviços 
para todas as nossas máquinas. Ele fornece 
informações essenciais, não importa onde 
você esteja. Um telefone móvel é utilizado 
para escanear um código de barras e puxar 
todas as informações relativas à manutenção 
necessária – manuais, vídeos educativos, links 
para peças de reposição, a localização do 
distribuidor mais próximo e muito mais.

Nossos clientes reconhecem o valor do 
aplicativo. Mais de 6 mil downloads já  
foram feitos.

As remodelagens muitas vezes incluem a instalação de novos tambores para expansão das 

capacidades de reciclagem de uma central.

“ CONTINUAREMOS 

A TRABALHAR NO 

DESENVOLVIMENTO 

DE NOVOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS PARA AJUDAR 

NOSSOS CLIENTES A SEREM 

MAIS EFICIENTES. ”AMMANN.COM 9
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O que está por vir para a área de 
pós-vendas?

Estamos empolgados com a recente 
introdução de um programa de reforma 
de pavimentadoras na Índia. Nós pegamos 
pavimentadoras mais antigas e realmente 
colocamos as máquinas para trabalhar. 
Fazemos a limpeza por meio de jato de areia 
e a substituição de todas as peças e compo-
nentes necessários. As máquinas fazem uma 
checagem completa seguida por uma camada 
de tinta nova. Ao chegarem a um canteiro de 
obras, elas têm o aspecto e funcionam como 
máquinas novas em folha.

Além disso, a Ammann Academy foi esta-
belecida na Índia recentemente. A Academy 
oferece treinamento ao pessoal em todos 
os departamentos, incluindo operadores, 
técnicos, supervisores técnicos e pessoal dos 
distribuidores da Ammann também.

A Academy foi certificada para dar trei-
namento em nome do governo indiano. Na 
verdade, ela passou no teste de qualificação 
das autoridades com uma pontuação de 98, 
sendo que a nota máxima era 100.

Daremos continuidade a essas iniciativas – 
não apenas na Índia – e faremos com elas se 
tornem ainda mais sólidas e úteis para nossos 
clientes. Estamos sempre procurando por 
formas de expandir e melhorar.

Nosso foco para o futuro é também 
o Serviço 4.0 e a digitalização. Continuaremos 
a trabalhar no desenvolvimento de novos pro-
dutos e serviços para ajudar nossos clientes 
a serem mais eficientes. Alguns dos novos 
produtos serão mostrados na bauma 2019, 
no mês de abril em Munique.

10 REVISTA DO GRUPO AMMANN

O treinamento de centrais ajuda os operadores a potencializarem todos os recursos principais.
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O QUE VOCÊ
CONSEGUE COM

UMA REMODELAGEM 

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann.com
PMP-2383-00-P2 | © Ammann Group

UMA CENTRAL DE ASFALTO ANTIGA PODE ATENDER ÀS 
 NOVAS NORMAS AMBIENTAIS?
Em um mundo em que as normas ambientais estão em constante mudança, os produtores de asfalto 
podem sobreviver –  
e até prosperar – com a ajuda de uma remodelagem de central. 

Uma remodelagem atualiza uma central antiga para que ela atenda novos padrões ambientais, por uma fração do custo de 
uma nova aquisição. Todos os projetos são gerenciados pelo centro de remodelagem da Ammann na Áustria, que conta 
com processos comprovados e técnicos qualificados para resolver de quaisquer problemas e garantir resultados de alto nível.

Quais as vantagens da remodelagem da Ammann?

• Aumento da utilização das pavimentações de asfalto recuperado

• Um sistema de tanque de asfalto eletricamente aquecido que é tão econômico que se paga em alguns anos

• Os níveis de ruído que são reduzidos até 20 dB sem um impacto na produção diária

• Uma capacidade de utilizar misturas de baixa temperatura que reduz as emissões e a utilização de combustíveis

Entre em contato conosco para agendar uma análise gratuita para conhecer as melhores oportunidades para melhorias  
ambientais redutoras de custos.

O QUE VOCÊ
CONSEGUE COM

UMA REMODELAGEM 
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O AMMANN COMPACTION EXPERT (ACE) 
É PERFEITAMENTE ADEQUADO PARA 
CANTEIROS DE OBRAS EM MOSCOU

O sistema de compactação inteligente ajuda a evitar passagens desnecessárias e danos

TTS Rokada OOO tem uma história de 
conclusão de projetos de pavimentação de 
destaque em toda a Rússia, inclusive em 
Moscou. O trabalho da prestigiosa empresa 
de construção de estradas inclui a constru-
ção de grandes trechos da rodovia M-11 
e de uma ponte que atravessa o Estreito de 
Querche. Recentemente, a empresa trabalhou 
nas superfícies da estrada como parte da 
construção da Rodovia Solntsevo-Butovo-
Vidnoye (estágio 1.1 – trecho da Rodovia Kiev 
a Kaluga).

A Rokada adquiriu muita experiência 
e sucesso, mas está sempre em busca de 
oportunidades de melhoria. Isso levou a em-
presa a utilizar recentemente a compactação 
inteligente através do Ammann Compaction 
Expert (ACE) durante a construção da Estrada 
Solntsevo-Butovo-Vidnoye, uma rodovia 
urbana sob construção em Moscou.

Detalhes do projeto
A última fase da nova via liga a Estrada de 

Kiev à Estrada Kaluga. O projeto é importante 
para o desenvolvimento da área próxima 
aos distritos administrativos de Troitsky 
e Novomoskovsky (Nova Moscou) e para 
desafogo do trânsito a partir do Rodoanel 
de Moscou.

A Rokada recebeu a tarefa de pavimenta-
ção de 30 km da estrada naquela parte do 
projeto, apenas uma das muitas fases com 
as quais a empresa teve que trabalhar. Duas 
pavimentadoras de asfalto e uma frota de 
compactadores da Ammann, com pesos 
variando de 2 a 13 toneladas, concluíram 
a pavimentação e compactação nos projetos.

Cerca de 100 mil toneladas de asfalto fo-
ram colocadas em três elevações no trecho de 
30 km da Estrada Solntsevo-Butovo-Vidnoye. 
As duas primeiras camadas eram de asfalto 
com grãos grossos, enquanto o levantamento 
de superfície consistia em asfalto à base de 
mastigue em pedra. A espessura do curso da 
base foi de 7 cm,  

o levantamento de aglutinante foi de 6 cm 
e o curso da superfície foi de 5 cm.

As especificações de densidade exigiam 
uma relação de compactação de 0,99. “Foi 
um projeto desafiador por causa do crono-
grama apertado para construção e pelo fato 
de que nós estávamos trabalhando em uma 
área urbana em que condições restritas eram 
impostas,” afirmou Denis Khramov, primeiro 
diretor-geral adjunto da Rokada.

Havia também um trabalho considerável 
nos espaços da ponte, incluindo as transições 
de ida e volta da estrada principal.

Vantagens do ACEpro / ACEforce

A Rokada utilizou os rolos tandem da 
Ammann no projeto: o rolo orientado por 
pivô ARP 95, que utilizou o ACEpro, bem como 
o rolo tandem articulado AV 130 X, que ope-
rou com o auxílio do ACEforce.

O ARP 95 utilizou o ACEpro com módulo de 
vibração. “Nesse modo, o sistema inter-
rompe automaticamente a vibração ao atin-
gir a máxima densidade de asfalto,” disse 
o Sr. Khramov.

Cerca de 100 mil toneladas de asfalto foram colocadas em três eleva-

ções no trecho de 30 km da Estrada Solntsevo-Butovo-Vidnoye.

O ACEforce assegura alta eficiência de compactação sem 

danificar áreas sensíveis.
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“ OS COMPACTADORES DA 

AMMANN OFERECEM VANTAGENS 

QUE VÃO ALÉM DO SISTEMA DE 

COMPACTAÇÃO INTELIGENTE ”

O AMMANN COMPACTION EXPERT 
(ACE) TRAZ MUITOS BENEFÍCIOS

O ACE impulsiona a qualidade e produtividade de forma 

significativa. O sistema de propriedade da Ammann 

assegura que a amplitude e frequência funcionem nas 

configurações mais eficientes.

Características e benefícios

• Sistema de controle de compactação contínua (CCC) 

totalmente automático

• Configurações ilimitadas da amplitude e frequência

• Metas de compactação de fácil estabelecimento

• Trabalho de alta produtividade em parâmetros ideais

• Combinação com sistemas de GPS para 

documentação detalhada

AMPLITUDE VARIÁVEL

FREQUÊNCIA VARIÁVEL

ACEpro atendeu perfeitamente o projeto 
de várias maneiras. Monitora a compacta-
ção e as temperaturas. Além disso, con-
trola a compactação dinâmica de forma 
automática. O módulo é projetado para 
ajuste e regulagem contínuos da amplitude 
e frequência de vibração. Esse controle foi 
especialmente essencial no momento da com-
pactação dos espaços da ponte e das demais 
áreas sensíveis.

“O módulo de vibração ACEpro assegura alta 
eficiência de compactação sem causar danos 
ao trabalhar em áreas sensíveis como juntas 
e em áreas de transição em que a pavimen-
tação já foi colocada,” falou o Sr. Khramov. 
“Compacta a pavimentação fresca sem danifi-
car o asfalto frio”.

A automação do sistema também foi algo 
se destacar. O operador podia focar no 
controle da máquina e deixar o ACE deter-
minar se a compactação tinha sido atingida. 

“O ACEpro ajudou a garantir que fossem feitas 
apenas passagens necessárias,” afirmou 
o Sr. Khramov.

A AV 130 X utilizou o ACEforce. “Esse 
sistema ajuda a controlar o grau de compac-
tação de asfalto e monitora a temperatura da 
mistura durante o processo de compactação,” 
disse o Sr. Khramov. “Graças ao controle da 
temperatura e densidade da mistura, nós 
podemos ajustar o tempo de pavimentação 
e compactação, evitar o esmagamento do 
enchimento de pedra na mistura de asfalto 
e atingir o grau exigido de compactação”.

Tanto o ACEpro quanto o ACEforce conse-
guem registrar e armazenar todos os dados. 
A instalação de GPS é possível também para 
controle remoto dos processos de compacta-
ção e pavimentação.

Os compactadores da Ammann oferecem 
vantagens que vão além do sistema 
de compactação inteligente, 

afirmou o Sr. Khramov. “Trata-se de má-
quinas comprovadas, com as necessidades 
dos operadores em mente,” disse ele. “Os 
compactadores oferecem ao operador um 
local de trabalho ergonômico, um sistema de 
ventilação e ar condicionado, confiabilidade 
e fácil manutenção”.

O trabalho continua na nova estrada. 
Sr. Khramov e a equipe da Rokada estão 
certos em fornecer um produto final de quali-
dade que ajudará a melhorar a comunidade.

“Estamos orgulhosos por cada projeto,” 
falou o Sr. Khramov. “Todos os projetos im-
plementados por nossa empresa contribuem 
de forma significativa com o desenvolvimento 
da região e, por fim, com a qualidade de vida 
de seus cidadãos”.

O rolo orientado por pivô ARP 95 

é uma das muitas máquinas de 

compactação capazes de utilizar o 

sistema ACE.
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A Ammann ABP 400 HRT comprovou ser um 

protótipo ambiental em Pequim.

Os produtores de asfalto na China estão 
se deparando com normas ambientais cada 
vez mais rigorosas. Uma empresa, a Beijing 
Hengtai Asphalt Co., está convertendo as 
regras mais rígidas em uma vantagem compe-
titiva com a ajuda de uma central de mistura 
de asfalto ABP 400 de alta tecnologia de 
reciclagem (HRT) da Ammann.

“Os requisitos para a proporção de asfalto 

reciclado têm aumentado continuamente,” 
afirmou Peng Xiaojun, vice-presidente 
da Hengtai Asphalt. “Pequim agora tem 
rigorosos requisitos de proteção ambiental 
e é necessária uma grande quantidade de 
materiais reciclados”. 

As normas para esforços ecológicos tais 
como emissões e pavimentações de asfalto 

recuperado são desafiadoras. Trata-se 
de boa notícia para algumas empresas 
que podem atender às normas – uma 
delas é a Hengtai, por meio da alta 

tecnologia de reciclagem universal 
da Ammann.

“Nós entendemos a extrema 
necessidade pelas soluções de 

pavimentação com asfalto 
recuperado,” disse Xiaojun. 
“Estamos aumentando 

a proporção de materiais 
reciclados e conquis-

tando o mercado 
de Pequim.”

Escolha de uma central
Como as normas eram muito restritivas, 

a Hengtai realizou profunda pesquisa sobre 
a melhor maneira de aprimorar seus esforços 
ecológicos. Muitas visitas às central de 
mistura de asfalto resultaram na aquisição da 
Ammann ABP 400 HRT.

A central comprovou ser um protótipo 
ambiental em Pequim, o qual tem as normas 
mais rigorosas na China. A central com alta 
tecnologia de reciclagem (HRT) é totalmente 
protegida e utiliza redução de poeira e siste-
mas de borrifação. Suas emissões superam to-
das as normas e, por fim, ela pode incorporar 
altas porcentagens de pavimentação com 
asfalto recuperado.

“A marca Ammann é bastante conhecida 
e influente no mercado,” afirmou Xiaojun. 
“A central com alta tecnologia de reciclagem 
é avançada também em termos de proteção 
ambiental e consegue atender às normas atu-
ais de pavimentação com asfalto recuperado 
em Pequim”.

A Hengtai conta com a central com alta 
tecnologia de reciclagem para utilizar, de 
forma consistente, 40% de pavimentação 
com asfalto recuperado, embora a relação às 
vezes suba. “A alta tecnologia de reciclagem 
pode utilizar simultaneamente as funções de 
reciclagem à quente e à frio,” disse Xiaojun. 
“Não apenas melhora a porcentagem de reci-
clagem, mas também resolve o problema do 
difícil acréscimo de materiais reciclados finos”.

A localização do misturador abaixo da torre 
de reciclagem ajuda a superar a viscosidade 
associada ao asfalto reciclado. “A central 
elimina o problema da obstrução causada 
pelos materiais reciclados,” afirmou Wang 
Jian, operador-chefe da central. Ele chama os 
materiais aderentes de “a parte mais penosa” 
dos esforços de reciclagem anteriores. “Com 
a central anterior, tínhamos que remover 
constantemente os materiais reciclados obs-
truídos,” disse ele.

CENTRAL DA AMMANN, UM PROTÓTIPO 
AMBIENTAL

O cliente de Pequim prospera apesar das regulamentações

14 REVISTA DO GRUPO AMMANN
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Emissões reduzidas
As novas normas ambientais não se aplicam 

apenas à utilização de pavimentação com 
asfalto recuperado. As emissões são supervi-
sionadas de perto também.

“A tecnologia de mistura à quente e com 
espuma propicia mistura de baixa tempera-
tura, reduzindo drasticamente a emissão de 
vapores provenientes do asfalto durante pro-
dução e pavimentação. Portanto, isso de fato 
ajuda na proteção ambiental,” falou Xiaojun.

Jian disse que a melhoria na eficiência de 
combustíveis também minimiza as emissões. 
“Utilizamos gás natural, e a eficiência de com-
bustíveis é muito alta,” afirmou ele. “Além 
disso, cada componente é isolado; por isso, 
há muito pouca perda de calor”.

Xiaojun está bastante satisfeito com o fato 
de que a qualidade é mantida ao mesmo 
tempo em que as normas ambientais estão 
sendo atendidas.

“Focamos na qualidade dos produtos de 
asfalto,” declarou Xiaojun. “Antes de decidir-
mos comprar a central com alta tecnologia 
de reciclagem, nós rastreamos e coletamos 
uma grande quantidade de informações sobre 
a Ammann. Além disso, participamos de um 
seminário conduzido pela Ammann e visi-
tamos muitos canteiros de obra nos quais 
os produtos da empresa foram utilizados. 
Reconhecemos a Ammann como a líder em 
termos de qualidade dos produtos, avanços 
tecnológicos e suporte aos produtos”.

A planta produz, de forma consistente, 

uma mistura formada de 40% de 

pavimentação com asfalto recuperado, 

embora a relação às vezes suba.

AMMANN.COM 15

ABP 400 HRT

Características e benefícios

• Solução flexível e econômica com 

capacidade de utilizar uma alta 

porcentagem de pavimentação com asfalto 

recuperado

• Tambor de pavimentação com asfalto 

recuperado totalmente integrado para 

otimizar o fluxo de material e a proteção 

contra desgaste

• Habilidade de acrescentar aditivos, tais 

como espuma de betume, pigmentos e até 

consumíveis recicláveis

• Grande variedade de equipamentos 

e componentes permite a customização

• Reduz os níveis sonoros e de poeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 240-400 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 4-6 t

SILO DE AGREGADOS QUENTES: 65-300 t

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MISTURAS 

QUENTES: 100-1000 t 

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM:  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

AMMANN.COM 15
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COMPACTADORES DE PLACAS DA 
AMMANN ENTRAM NO TÚNEL PARA 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

O tamanho compacto das máquinas e as baixas emissões atendem aos requisitos do canteiro de obras

Todo canteiro de obras tem suas complexi-
dades, mas a Downer certamente tem uma 
enorme participação na City Rail Link (CRL), 
o maior projeto de infraestrutura da história 
da Nova Zelândia.

Dentre os obstáculos enfrentados pela 
Downer estão:
• Espaços subterrâneos confinados com 

diversas obstruções, como escoras.
• Uma necessidade por resultado de compac-

tação que se aproxime da força fornecida 
por grandes compactadores.

• As restrições contra as emissões que 
se igualam àquelas de uma mina sub-
terrânea – em um país com rigorosas 
leis ambientais.
A Downer recorreu a duas máquinas de 

médio porte da linha APR de máquinas de 
compactação de placa vibratória reversí-
vel da Ammann para superar as barreiras. 
Partes do canteiro são tão inacessíveis que 

os compactadores de placas – um APR 3520 
e um APR 5920 – foram baixados até suas 
localizações por cabos suspensos.

“O maior desafio neste canteiro de obras 
é conseguir compactação nas proximidades 
e abaixo de obstáculos em que as metodo-
logias não são adequadas,” disse Matthew 
MacDonald, Inspetor de quantidade Cadet 
– Projetos de infraestrutura na Downer. 
“As máquinas da Ammann foram escolhidas 
por causa de sua confiabilidade e preferência 
do operador. Os operadores gostam da força 
de compactação, que é enorme – especifica-
mente por causa do peso e das dimensões 
das máquinas”.

A CRL é uma ligação ferroviária subterrânea 
de 3,45 km localizada 42 metros abaixo do 
centro da cidade de Auckland. Inclui a cone-
xão de diversas linhas ferroviárias e a constru-
ção de novas estações também. Sua autori-
dade aplicável a define como um “fator que 

altera o cenário”, que dobrará a capacidade 
ferroviária quando concluída em 2024. 

Os compactadores de placas da Ammann 
estão sendo utilizados para aterrar o material 
na vala do túnel do canteiro de obras. 
As placas estão compactando também em 
áreas de difícil alcance abaixo de escoras 
e outros apoios. 

“A camada inicial de 150 mm 
é formada de agregado esmagado 
e reciclado e é apropriada para 
APR 3520,” afirmou MacDonald. 
“À medida que avançarmos, com 
materiais mais pesados sendo 
compactados pelos rolos, 
o APR 5920 maior funcionará 
para conseguir compacta-
ção em áreas que os rolos 
maiores não conseguem 
alcançar. O espaço é tão 
estreito que, em alguns 

As máquinas de compactação de placa vibratória reversível da Ammann propiciaram força de compactação ao mesmo 

tempo que atenderam às rigorosas normas de emissões.
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A City Rail Link (CRL) é o maior projeto de infraestrutura da história da Nova Zelândia.

Partes do canteiro são tão inacessíveis que os 

compactadores de placas foram baixados até suas 

localizações por cabos suspensos.

casos, os materiais terão de ser entregues por 
carrinhos de mão”.

O maior projeto de infraestrutura da 
Nova Zelândia exige força de compactação, 
mas isso é apenas o início. Muitos dos traba-
lhos estão ocorrendo no subterrâneo, onde 
as emissões são um fator fundamental.

Os trabalhos subterrâneos têm resultado 
em monitoramento constante por parte dos 
órgãos públicos das emissões existentes. “Por 
causa das restrições dos trabalhos subter-
râneos, todas as máquinas de combustão 
têm que ser a diesel,” declarou MacDonald. 
“Impusemos rigorosas normas de emissões, 
e o superintendente de mecânica responsá-
vel pela verificação desses resultados está 
satisfeito”.

As emissões se tornarão ainda mais im-
portantes conforme a operação avançar. Um 
trecho da região norte do projeto da CRL tem 
as mesmas restrições assim como aquelas 
de uma mina altamente regulamentada da 
Nova Zelândia.

As medidas de segurança incluem também 
os níveis de baixa vibração da mão-braço 
(HAV) nos compactadores de placas. As pla-
cas da Ammann utilizam um sistema patente-
ado que reduz os níveis de HAV de forma que 
as tornam líderes no setor. Os operadores são 
beneficiados pela redução de HAV, bem como 
da ignição eletrônica, disse MacDonald.

“Os compactadores de placas da Ammann 
ajudam a resolver todos os desafios com 
compactação de primeira qualidade das 
máquinas com pequenas dimensões – além 
disso, eles atendem a todos os requisitos 
ambientais e de segurança,” afirmou ele.

MÁQUINAS DE COMPACTAÇÃO DE PLACA 
VIBRATÓRIA REVERSÍVEL APR

Características e benefícios

• Comando de condução otimizado com segurança e de fácil 

utilização por parte do operador que reduz os valores de vibração 

mão-braço abaixo de 2,5 m/s2 e que resulta em transporte com 

facilidade

• Acionamento hidráulico de avanço e retrocesso ajustável de 

forma ampla, incluindo vibração do ponto para compactação que 

exige substratos especificamente

• Manuseio simples e ergonômico

• Unidade de excitação de eixo duplo de fácil manutenção com 

longos intervalos de serviços e vida útil longa

• Placa de base autolimpante resistente ao desgaste

• Embreagem centrífuga robusta e bem protegida,  

com correia em V resistente ao desgaste

• Estrutura de proteção robusta com suspensão central de ponto 

único

• As opções incluem uma placa Vulkollan, medidor de horas de 

operação, rodas de transporte e partida eletrônica (APR 4920) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APR 3520:

PESO: 242 / 257 kg

LARGURA DE TRABALHO: 600 mm

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁXIMA: 65 Hz 

FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA: 38 kN 

APR 5920:

PESO: 440-473 kg 

LARGURA DE TRABALHO: 450 / 600 / 750 mm 

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁXIMA: 65 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA: 59 kN 
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NOVIDADES E EVENTOS

Evento aberto ao público em Nepal
Muitos clientes da Ammann começaram o ano novo compare-

cendo ao “Evento aberto dos clientes 2019” no Hotel Himalaya em 
Kathmandu, Nepal.

O formato de evento aberto ao público ofereceu aos clientes 
a oportunidade de conhecerem os diretores da empresa e analisarem 
os produtos de interesse. O distribuidor local Ammann e Apollo partici-
pou como coanfitrião do encontro.

Nepal é um mercado emergente, com funcionários públicos e con-
tratados do setor privado reconhecendo cada vez mais a necessidade 
por equipamentos de qualidade e infraestrutura com vida útil extensa. 
Muitos projetos de estradas estão em andamento, sendo que dois 
aeroportos foram concluídos no país no ano passado.

Fórum sobre estradas em Myanmar
A Ammann organizou recentemente uma 

conferência chamada “Fórum de estradas 
asfaltadas e tecnologia de pavimentação 
asfáltica sustentável” em Yangon, Myanmar. 
Os participantes foram apresentados aos mais 
recentes métodos de construção de estradas 
sendo implementados em todo o mundo.

O fórum aborda também as formas com 
as quais a tecnologia pode ser utilizada 
para desenvolver estradas mais sustentáveis 
em Myanmar.

Funcionários públicos e líderes empresariais 
compareceram ao evento. Os palestrantes 
foram Tin Maung Kyi, engenheiro executivo 
do departamento de rodovias em Myanmar, 
e Thet Win, chefe do departamento de 
construção de estradas da Shwe Taung 
Engineering & Construction Co. Ltd.

Os diretores da Ammann se juntaram ao 
grupo também. Suas discussões focaram na 
tecnologia para compactação, pavimentação 
e centrais de mistura de asfalto.

M&T Expo no Brasil 
A Ammann teve a satisfação de participar 

da M&T Expo 2018 – Feira internacional de 
equipamentos para construção e mineração. 
A feira, que ocorreu na São Paulo Expo, foi 

a chance de receber a visita de muitos clientes 
de grande importância – tanto os novos quanto 
os antigos.

Visitantes comparecem ao estande da Ammann na M&T Expo 2018 no Brasil.

Os participantes de um fórum sobre estradas em Myanmar foram apresentados aos mais 

recentes métodos de construção de estradas.
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Congresso de estradas indianas
O estande da Ammann na 79ª sessão 

anual do Congresso de Estradas Indianas 
esteve sempre cheio. A feira foi realizada 
na cidade de Nagpur na região central da 
Índia. Engenheiros de estradas, oficiais do 
departamento de obras públicas, partes 
contratadas para trabalhos de estradas, 
consultores e outros profissionais da 
construção de estradas de todo o país 
compareceram à conferência.

Produtos de compactação leve da 
Ammann foram exibidos no estande. 
Sr. Martinho J. Fernandes, gerente 
comercial de centrais na Ammann, 
fez uma apresentação como parte 
do evento. A inauguração ficou sob 
responsabilidade do Sr. Nitin Gadkari, 
Ministro de Transportes Rodoviários 
e Estradas.

Centrais Apollo em funcionamento
A Asia Myanmar Construction Co. Ltd. 

contou com as centrais de mistura de 
asfalto Apollo DrumMix para fornecer 
material para dois grandes projetos.

As centrais criaram misturas para 
a Estrada Mogok em Mandalay – um 
projeto de duas vias com 130 km de 
comprimento. Além disso, a empresa 
desenvolveu asfalto para o projeto de 
quatro vias, a Estrada Myawaddy de 
75 km em Hpa-An.

A expectativa é de que os projetos 
propiciem melhorias significativas de 
infraestrutura. Os prazos eram apertados 
e houve a necessidade de alta produção.

A empresa disse que adquire as 
centrais Apollo por causa de sua 
qualidade, preço, produtividade, 
facilidade de manutenção, capacidade 
de realocação e bom suporte para peças 
e serviços.

Asphaltica World 2018
Representantes da Ammann tiveram 

a oportunidade de visitar líderes do setor 
de asfalto na Asphaltica World 2018 no 
Salone delle Fontane em Roma, Itália.

Os problemas críticos de construção de 
estradas e infraestrutura foram discutidos 
na exposição e no seminário, incluindo 
código de aquisições, sustentabilidade 
ambiental, segurança e recursos.

Michele Turrini, da Ammann, deu 
assistência na apresentação do evento, 
que contou com uma variedade de 
especialistas do setor e palestrantes.

Bauma CHINA 2018
A Bauma CHINA 2018 foi uma 

chance de mostrar aos participantes os 
equipamentos leves da Ammann, bem 
como os modelos de centrais de larga 
escala. Além disso, cerca de 500 clientes 
compareceram a um evento aberto ao 
público nas proximidades das instalações 
da Ammann, onde eles puderam ver 
centrais de mistura de asfalto 
totalmente montadas 
e fazer um tour 

pela área de fabricação da oficina. Havia 
especialistas para responder a perguntas 
sobre as centrais e outros produtos 
correspondentes.

Obras rodoviárias na Suíça
A Ammann teve uma presença extremamente 

forte em um projeto de construção de rodovia em 
Visp, Suíça. Uma central de mistura de asfalto da 
Ammann produziu o material, que foi colocado 
por uma pavimentadora de asfalto rastreado 
AFT 700-3 da Ammann. O trabalho de 
compactação foi feito pelo rolo pneumático 
AP 240 e pelo rolo orientado por pivô ARP 95 
da Ammann. As placas vibratórias de 
movimento para frente finalizaram alguns 
ajustes finos de compactação também.

A central de mistura de asfalto ABP HRT (alta tecnologia 

de reciclagem) da Ammann impressionou muitos 

comparecentes ao evento aberto ao público.

Várias máquinas da Ammann foram colocadas em ação em um projeto de construção de rodovias na Suíça.

Acesse nosso site e cadastre-se 
agora para receber nossa  

revista do cliente.
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FORTALECIMEN-
TO DA INFRAEST-
RUTURA PARA A 
PRÓXIMA GERAÇÃO.

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, acesse: www.ammann.com
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COMO MAXIMIZAR SEU INVESTIMENTO
O que o menor compactador de placas Ammann, a maior central de asfalto e todos os produ-
tos do processo têm em comum?

• Inovação que impulsiona a produtividade e eficiência, melhorando assim o resultado líquido.

• Peças e componentes que asseguram vida útil longa para maximizar o investimento.

• O compromisso de um negócio familiar que tem prosperado no setor de construção por 150 anos 
ao manter as promessas hoje e ao saber o que os clientes precisarão amanhã.

Faça uma visita 
ao nosso 

Estande FS.909 
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