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Münih’te gerçekleştirilecek Bauma 2019 fuarındaki özel 
kutlama ile birlikte Ammann’ın yüz ellinci yıl dönümünü 
kutlarken, bu 150 yıl içinde dünyanın gördüğü gelişmeleri 
hayretle hatırlıyorum. Teknolojiyi her gün kullanan bir 
toplumda yaşıyoruz, bu nedenle o yıllarda hayatın nasıl 
olduğunu hayal etmek oldukça güç.

O yıllarda ne cep telefonları ne de internet vardı. 
Uçak, hatta araba bile yoktu. Ampul henüz pek 
yaygın kullanılmadığı için insanlar hala mum ışığında 
yemek yiyorlardı.

Ammann’ da o yıllarda çok farklıydı. İsviçre’nin Madiswil bölgesindeki bir evin 
içinde küçük bir atölyede başlayan Ammann, artık üç bini aşkın çalışanıyla beş 
kıtaya yayılmış küresel bir şirket haline geldi.

O günlerle bugün arasındaki farkları görmek çok kolay. Asıl şaşırtıcı olan, 
Ammann’ın bugün yürüttüğü faaliyetlerle 1869 yılında Jakob Ammann’ın kurduğu 
işletme arasındaki benzerlikler.

Bu benzerliklerin özellikle üç tanesi benim çok dikkatimi çekti.

Büyümeyi amaçlamak. Jakob, bir girişimci olarak tek başına yola çıktığında 
birçok zorlukla karşılaştı ve onlarla yüzleşti.

Bu zorluklar yalnızca işini kurmakla sınırlı kalmadı. Kuruluşundan yalnızca 
birkaç yıl sonra güvenli ortamını terk eden Jakob, kendi inşa ettiği mekanik 
atölyesine yerleşti.

Atölyenin taşınması ve açılışı elbette oldukça sıkıntılı oldu ve ciddi 
yatırımlar gerektirdi. Ancak Jakob riskleri öngörüyor ve büyümesi için gerekli 
olduğunu anlıyordu.

Onu takip eden liderler de sürekli değişen dünyada büyümeyi sağlayacak adımlar 
atmaya devam ettiler. Örneğin Jakob’un kardeşi Ulrich şirketi devraldığında, 
işletmeyi geleneksel ahşap işlerinden yol inşaatı faaliyetlerine yönlendirdi. Ulrich’ten 
sonra gelenler ise şirketin dünya savaşları ve ekonomik buhranlardan sağ çıkmasını, 
sıkıntılı dönemler geride kaldığında ise şirketin büyümeye hazır olmasını sağlayacak 
kararlar aldılar.

İnovasyonu teşvik etmek. Ammann’ın geçmişi, inovasyonlarla doludur. Şirketin 
150 yıllık faaliyeti boyunca sahip olduğu onlarca patent de bunun bir kanıtıdır.

GEÇMİŞİMİZ 
GELECEĞİMİZİN RESMİNİ 

ÇİZİYOR
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Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Ammann’ın yolculuğu, şirketin asfalt karıştırma plenti ile asfalt makinesinin 
bir kombinasyonu olan makadam makinesinin patentini aldığı 1908 yılında 
başladı. O günden beri plentler ve makineler için birçok patent verilmiş olsa da, 
bu noktada mühendislik, işçilik ve yaratıcı düşünce adına atılan adımlar şirketin 
geleceğini belirledi.

Ailenin önemi. Jakob, şirketi kuracağı mekanı sağlamak üzere kardeşi 
Andreas’tan yardım aldı ve sonunda atölyeyi devralması içinse kardeşi 
Ulrich’i yanına aldı. 

Ulrich, aileyi şirkete dahil etme geleneğini sürdürerek aile bireylerinin yönetimde 
söz sahibi olmasını sağladı. O zamanlarda aileye olan bağlılık, iyi bir işletme 
kurmanın temelini oluşturuyordu.

Bugün Ammann’a baktığınızda bu temel değerleri görebilirsiniz.

Kardeşimizin evinde şirket kurmuyor veya birkaç kilometre ötede yeni bir atölye 
açmıyor olsak da şirket olarak büyümeye devam ediyoruz. Yerelleştirilen yeni 
ürünler, yeni çözümler, yeni satış ofisleri, yeni bayi ortakları ve bazı durumlarda 
satın almalarla genişlemeye devam ediyoruz. Bunların her biri elbette üzerine 
uzun uzun düşünülerek hesap edilmiş adımlar. Ancak Jakob’un zamanında verdiği 
kararlar ne kadar önemliyse, yeni küresel pazarlara girmek de bizim için o kadar 
önemli.

İnovasyonda Ammann’ın önemli yapıtaşlarından biri olmaya devam ediyor. 
Plentler, makineler ve hafif ekipmanlar için patent almaya devam ediyoruz. 
İnovasyonu takip eden değil, başlatan taraf olmak, bunu geçmişte olduğu gibi 
bugün de attığımız adımlarla kanıtlamak istiyoruz.

Ayrıca faaliyetlerimizde ailenin rolü de yerini korumaya devam ediyor. “Aile” 
kavramını artık daha geniş bir şekilde tanımlıyor, yalnızca Ammann veya Schneider 
adları ile sınırlamıyoruz. Aile bizim için bu şirketin kurulmasına yardım eden kişiler 
anlamına geliyor. Makadam makinesi, birçok nesil boyunca bize bağlı kalan 
çalışanların vizyonu ve kararlılığı ile Ammann ABP Universal Asfalt Karıştırma 
Plenti’ne dönüştü. Aynı şey diğer plent ve makineler için de geçerli.

Peki, Ammann gelecekte başarıya ulaşmaya nasıl devam edecek?

- Bu büyümeyi inovasyon ile destekleyeceğiz.
- Bu inovasyonu sağlaması ve müşterilerimize yeni ve eksiksiz çözümler 

getirmesi için dünyanın dört bir yanındaki lokasyonlarımızda bulunan 
ailemize güveneceğiz.

- Müşterilerimizin daha başarılı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Parlak geleceğimizin nasıl olacağını görmek için, başarılarla dolu geçmişimize 
bakmanız yeterli.

Münih’teki Bauma 2019 fuarında bu konseptleri ve faaliyetlerimizi daha da 
ayrıntılı konuşabileceğimizi umuyorum. Görüşmek dileğiyle!
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Ammann, “Sürdürülebilirlik, 
Üretkenlik, Bağlantı” temalı 

standı ile Münih’teki Bauma 
2019 fuarında kendini göste-

recek. Ticaret fuarı, 8-14 Nisan 
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ammann CEO’su Hans-Christian 

Schneider, “Bu tema, müşterilerimize 
karşılaştıkları en büyük zorluklara 

yönelik çözümler sağlamayı amaçla-
yan bir şirket olduğumuzu göstermeyi 

amaçlıyor.” diyor.
Schneider, “Biz her zaman müşterilerimizin 

sürdürülebilirlik sağlamasına yardımcı olan bir 
şirket olduk. Bu aynı şekilde devam edecek.” 
diye ekliyor. Bu çabalar, tablalardan plentlere 
kadar tüm ürünlerin emisyonlarının azaltılma-
sını da kapsıyor.

Ürünlerin ömrünü uzatırken bu ürünlerin 
geliştirilmesinde kullanılan değerli kaynakla-
rın kullanımını azaltmak da taahhütlerimiz-
den biri. “Ürünlerimiz geri dönüşüme olan 
bağlılığımızı yansıtıyor olsa da, bu alanda 
kendimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyo-
ruz.” diyen Schneider, şöyle devam ediyor: 
“Çevre dostu çalışmalarımızdan biri de bakım 
aralıklarını daha da genişleterek, değiştirilmesi 
ve imha edilmesi gereken sıvıların miktarını 
azaltmak oldu.”

Önemli sürdürülebilirlik girişimlerinin bir 
diğeri ise iyileştirme çalışmaları. Schneider, 

“Halihazırda sahada bulunan plentlerin sür-
dürülebilirliğini artırarak elde edebileceğimiz 
çevresel etkiyi bir düşünün.” diyor. Plentlerin 
ömrünü uzatan, emisyonları azaltan ve 
daha temiz yakıtların kullanılmasını sağlayan 
iyileştirme çalışmaları aynı zamanda plentin 
karbon ayak izini azaltan başka verimli çalışma 
özellikleri de sağlıyor.

Schneider üretkenlikle ilgili şunları söylüyor: 
“Plentler ve makineler giderek daha üretken 
hale geldikçe, içerikleri de daha karmaşık 
hale geliyor. Fakat kolay çalıştırılabilmeleri için 
daha sezgisel bir operasyon sağlamaları da 
gerekiyor. Üretkenliğe yönelik çalışmalarımızın 
tümü bu ana tema etrafında şekilleniyor.”

Üretkenlik, satış sonrası hizmetleri de içe-
riyor. “Rutin bakım sırasında parçalara kolay 
ulaşılmasını sağlıyoruz.” diyor, Schneider.

Operatör eğitimi de ideal üretkenlik için 
büyük önem taşıyor. Schneider bu konuda, 
“Hindistan ve başka noktalardaki Ammann 
Akademisi de dahil olmak üzere dünya 
genelinde eğitimi daha yaygın hale getirdik.” 
diye konuşuyor.

Müşterilerle iletişim Ammann’ın faaliyetleri 
için temel teşkil ediyor. Ancak makinelerle 
ve hatta makineler arası iletişimi de mümkün 
kılan “bağlantı” kavramı, bunu daha ayrıntılı 
bir şekilde yansıtıyor.

Örneğin Ammann uzmanlarının plentleri 
uzaktan çalıştırması ve arıza gidermesi gibi 

bağlantı çalışmaları çoktan başlamış durumda.
“Bağlantı girişimimizin bir başka sonucu ise 

filo yönetim sistemimiz olan ServiceLink” diye 
hatırlatıyor Schneider. ServiceLink ile müşteri-
ler söz konusu makineden kullanım süresi ve 
bakım programı gibi servis bilgilerini otomatik 
olarak alabiliyor. Bu bilgilere iş sahasında 
telefondan veya ofiste bilgisayardan ulaşmak 
mümkün. Artık makineye fiziksel olarak giriş 
yapma ihtiyacı ortadan kalkmış durumda.

“Ayrıca Endüstri 4.0’da da aktif olmayı 
sürdüreceğiz ve tüm yol inşaatı sürecinde veri 
toplama ve iletişim süreçlerimizi daha iyi hale 
getirmenin yollarını bulacağız. Markaya bakıl-
maksızın bilginin paylaşıldığı açık platformları 
desteklemeye devam edeceğiz.”

Fuarda birçok yeni ürünün de bulunduğu 
toplam 150’yi aşkın Ammann ürünü sergile-
necek. Ayrıca Ammann, Bauma 2019 fuarında 
şirketin 150. yıl dönümünü de kutlayacak.

Schneider şunları söylüyor: “Ammann, tarihi 
boyunca teknolojiyi kullanarak müşterilerin 
sorunlarını çözmesine yardım etmeyi amaç-
lamıştır. Gelecekte de aynı çizgiyi takip edip; 
inovasyon ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü 
devam ettireceğiz.”

Bauma 2019’da sergilenecek ürün ve hiz-
metler arasında şunlar bulunuyor:

AMMANN MÜNİH’TEKİ BAUMA 
2019 FUARINDA YENİ ÜRÜN VE 

TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEYECEK

Münih’teki Bauma 2016 fuarında birçok ziyaretçi Ammann ürünlerini inceledi.
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APH 85-95 Hidrostatik Vibrasyonlu

Tablalı Kompaktörler, el-kol vibrasyonu (HAV) 

seviyelerini daha da azaltıyor.

AMMANN.COM 5

HAFİF EKİPMANLAR
Ammann, sağladıkları güç ve güvenilirlikle 

tanınan başarılı makine serisinin yerine geçe-
cek olan yeni APH Hidrostatik Vibrasyonlu 
Tablalı Kompaktörleri sergileyecek. Yeni 
hidrostatik tablalı kompaktörler, kendilerin-
den önceki modellerin popüler özelliklerini 
barındırmaya devam ederken, en yeni motor 
teknolojisinden yararlanarak el-kol vibrasyo-
nunu (HAV) daha da azaltacak.

Diğer kilit özellikler arasında gelişmiş sıkış-
tırma sağlayan ACE (Ammann Compaction 
Expert) teknolojisi ve kompaktörün hareket-
lerinin tutarlı olmasını sağlayan, ağır ve yapış-
kan topraklarda bile kusursuz seyir imkanı ve-
ren üç milli ikaz dinamosu sistemi bulunuyor.

Ayrıca yeni APR İleri Geri Hareketli 
Vibrasyonlu Tablalı Kompaktör serisi de 
fuarda sergilenecek. Bu kompaktörler aynı 
zamanda operatörlerin eskimemesine, rahatlı-
ğını ve üretkenliğini korumasına yardımcı olan 
düşük titreşimli tutma yeri içeriyor.

ASFALT MAKİNELERİ
Mini ve kompakt asfalt makineleri 

en dar alanlarda bile daha fazla manevra 
kabiliyeti ve üretkenlik sağlıyor. Küçük ma-
kinelerden Ammann’ın 14 metrelik çalışma 
genişliğine sahip en büyük modellerine kadar 
değişen farklı boyutlardaki asfalt makineleri, 
havaalanları ve otoyollar gibi yüksek üretimli iş 
sahalarında çok iyi iş çıkarıyor.

 Ammann asfalt makinelerinde bulunan 
kapsamlı teknoloji, müşterilerin kendi ihti-
yaçlarına en uygun seçeneği tercih etmesini 
sağlar. Geleneksel kumanda özellikleri, sadelik 
ve kalite sunar. Üstün asfalt makinelerinde, 
gerçek zamanlı ayarlamalar yapabilmeleri için 
operatörlere geri bildirim sağlayan geliş-
miş teknolojili ve otomatik bir sistem olan 
PaveManager özelliği bulunur.

 Çeşitli ürünlerin bulunduğu asfalt makinesi 
grubu, paletli ve tekerlekli versiyonlar da dahil 
olmak üzere toplam 17 modelden oluşuyor. 
Mastar seçeneklerinin arasında tokmaklamalı/
titreşimli, yüksek sıkıştırma performanslı ve 
sert şasili modeller bulunuyor.

SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ
ARX 91 Belden Kırma Tandem Silindir, 

daha az sayıda geçiş yaparak ince veya kalın 
asfalt katmanlarında hızlı bir şekilde çalışma 
sağlamak için yüksek sıkıştırma verimin-
den faydalanıyor. Çeşitli tambur boyutları, 
frekans ve genlik değerlerinin birleşimi ile 
verim sağlanıyor.

Makinede, en zor iş sahalarında bile çekişi 
en üst düzeye çıkaran yüksek verimliliğe sahip 
tahrik sistemleri bulunuyor. Yumuşak kalkma/
durma sistemi, asfalt üzerinde çalışma kalite-
sini artırıyor.

Ammann'ın yeni ARX Hafif Tandem 
Silindirleri, operatörlerin kaldırım kenarı 
gibi engellerin yanında çalışmasını daha da 
kolaylaştırıyor. Yeni ve bakım gerektirmeyen 
belden kırma mafsal, sıralı konfigürasyonlar-
dan dengeleme konfigürasyonlarına kadar 
hızlı tambur ayarlamalarını mümkün kılıyor.

Kompaktörler aynı zamanda kullanımı kolay 
bir panel düzeni, ön ve arka kısımlarında 
tasarım yenilikleri, yeni bir LED ışık sistemi ve 
düşük ses düzeyleri sunuyor. Önde çelik tam-
burlara ve arkada dört pnömatik tekerleğe 
sahip kombinasyon versiyonları da bulunuyor.

ARS 122 Toprak Kompaktörü, Tier 3 
eşdeğeri Cummins BS-III motora sahip. 10 ton 
ağırlığında olan standart makine, 11 tona 
kadar çıkacak şekilde ayarlanabiliyor. ARS 
serisinde Ammann’ın arka aks içermeyen, dik 
arazilerde olağanüstü çekiş ve güç sağlayan 
konsepti bulunuyor.

ARP 95 Direksiyon Milli Silindir, den-
geleme konfigürasyonunda olduğu sırada 
makinenin maksimum 3070 mm genişlikte 
çalışmasını sağlayan yeniden tasarlanmış 
bir ana çerçeve içeriyor. Bu model, piyasada 
bu büyüklükteki silindirler arasında en geniş 
çalışma genişliğine sahip silindir. Tüm servis 
noktalarına yerden erişilebiliyor. Ana ekranda, 
gösterge üzerinden tanılama özellikleri 
mevcuttur.

Ammann ART 280 
Hidrostatik Lastik Tekerlekli 
Silindir, çeşitli emisyon düzeylerine uygun 
motorlarla birlikte sunuluyor. Ammann’ın 
modüler ve kolay yüklenebilir balast sistemi, 
makine ağırlığının yalnızca bir forklift yardı-
mıyla bir saat içerisinde 9 tondan 28 tona 
kadar ayarlanabilmesini sağlıyor. Kompaktör 
hem asfalt hem de toprak üzerinde yüksek 
performans gösteriyor. 

ARS Serisi Toprak Kompaktörleri olağa-
nüstü sıkıştırma verimi sağlayarak makinelerin 
sıkıştırma hedefine daha az geçişle ulaşmasını 
sağlarken, iş sahalarına önemli ölçüde maliyet 
tasarrufu getiriyor. Kumanda ve bilgi ekranı 
direksiyona entegre şekilde çalışıyor. Sezgisel 
kumanda özelliği, nispeten deneyimsiz opera-
törlerin üretkenliğini artırıyor.

Şirketin tescilli Akıllı Sıkıştırma sistemi olan 
Ammann Compaction Expert (ACE) de şir-
ketin kabininde anlatılacak. En temel sistem 
olan ACE, sıkıştırma işleminin ilerlediğini 
gösteren LED ışıklardan faydalanıyor. 
ACEforce, sıkıştırma düzeyini ölçerek iler-
leme durumunu dijital arayüz üzerinden 
belirli değerlerle gösteriyor. Sıkıştırma 
hedeflerine ulaşıldığını doğrulayabi-
liyor. En gelişmiş sistem olan ACEpro 
ise sıkıştırma ilerleyişini ölçüyor, 
genlik ve frekansın manuel veya 
otomatik olarak anlık ve daimi 
ayarlamasına olanak tanıyor.

AFT 700-3 Asfalt Makinesi.



6 AMMANN GRUBU DERGİSİ

BETON VE ASFALT ÜRÜNLER
Nakliye için optimize edilmiş CBT 130 TB 

Elba Beton Karıştırma Plenti, geniş üretim 
kapasitesiyle hızlı nakliyenin avantajlarını bir 
araya getiriyor. Konteynere yüklenen iki üni-
teye sığan plentin tüm elektrikli ve pnömatik 
bileşenleri önceden kurulu şekilde teslim 
ediliyor.

RSS 120-M Taş Kırma, Demir Ayırma 
ve Eleme Makinesi ise geri dönüştürülmüş 
asfaltı asfalt plentinde kullanıma hazırlıyor. 
Temel olarak taş kırma, demir ayırma ve eleme 
işlevlerine sahip üçü bir arada bir ekipman 
olan bu makine, ufalanmış taşlardan daha 
büyük parçalara kadar farklı ebatlarda asfaltın 
geri dönüştürülmesi için ideal bir çözüm su-
nuyor. RSS 120-M, 30 dakika gibi kısa bir süre 
içinde kurulumdan üretime geçmeyi sağlıyor.

Ammann ABC ValueTec Asfalt 
Karıştırma Plentlerinin genelde verimlilik 
odaklı olacak şekilde tasarlanıyor, dolayısıyla 
maliyet tasarrufu ve bunun sonucunda da kâr 
artışı sağlanıyor. Plent, segmentindeki tüm 
ürünlerde en düşük yaşam döngüsü maliyetini 
sunuyor. Özelleştirme ise %25 ila %40 ora-
nında geri dönüştürülen asfalt kullanılmasını 
mümkün kılıyor.

RSS 120-M Taş Kırma, Demir Ayırma ve Eleme Makinesi, 30 dakika içinde kurulumdan üretime geçebiliyor.

6 AMMANN GRUBU DERGİSİ

CBT 130 TB Elba Beton Karıştırma Plenti, 

iki konteynerli taşıma ünitesine sığıyor.

Ammann ABC ValueTec 

Asfalt Karıştırma Plentleri
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Ammann ServiceLink Uygulamarı, hareket halindeyken önemli makine bilgilerine hızlı erişim sağlar.Amdurit®, aşınmaya dayanıklı çeliğin üç 

katı servis ömrü sunuyor.

SATIŞ SONRASI
Ammann’ın tescilli karıştırma plenti yıpran-

maya karşı koruma sistemi olan ®Amdurit, 
yıpranmaya dayanıklı çeliğin servis ömrünün 
üç katına kadar servis ömrü sunuyor ve değerli 
parçaları koruyor. Parçaların daha uzun süre 
dayanması; daha az parça değişikliği, daha az 
işgücü ve dolayısıyla daha düşük maliyetler 
anlamına geliyor. Ayrıca genel olarak plentin 
çalışma süresi de uzuyor.

Ammann iyileştirme çalışmaları daha 
eski plentlerin en yeni teknolojik ve çevresel 
gelişmelere erişmesini sağlıyor. Ammann’ın 
test ettiği iyileştirme çalışmaları, yeni bir plent 
için ödenecek ücretin çok daha altına mal olu-
yor ve hem Ammann ürünleri hem de diğer 
üreticilerin ürettiği asfalt karıştırma ürün-
leri için sunuluyor. Kilit avantajlar arasında 
çevresel yükseltmeler, teknolojik iyileştirmeler 
ve plentin genel anlamda yenilenmesi gibi 
unsurlar bulunuyor.

Ammann ServiceLink, makine sahiplerine 
akü durumu, çalışma saatleri, makine startı sa-
yısı ve bakım detayları gibi kilit bilgilere erişim 
sağlayan bir araçtır. Doğrudan makinenin üze-
rinde verilen bu bilgilere, internet veya mobil 
uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. ServiceLink, 
hafif ekipmanlarda, büyük silindirlerde ve 
asfalt makinelerinde bulunur. Hem bireysel 
işletmeler hem de kiralama kuruluşları için 
ideal çözüm.

Ammann Servis Uygulaması, ma-
kine belgelerine, operatör kılavuzlarına ve 
parça listelerine hızlı bir şekilde erişme-
nizi sağlıyor. Ayrıca kullanıcıların en yakın 
bayiyi bulmasına yardım etmek için GPS 
teknolojisinden faydalanıyor.

Ammann ServiceLink, işletmelerin ve kiralama firmalarının filolarını yönetmelerine yardımcı olur.

AMMANN SERVICELINK
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MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN DEĞERİ

Yeni Girişimler Maliyet Tasarrufu ve Kolaylık Sağlıyor

Ammann müş-
terileri plentlerinin 
ve makinelerinin 
değerini nasıl en üst 
düzeye çıkarabilir? 
Bu sorunun yanıtını 
Beat Weber ve 
ekibi veriyor.

Ammann Satış 
Sonrası Hizmeti ve 
Ürün Desteğinden 
Sorumlu Küresel 
Direktör olan Weber, 
Ammann’ın dünya 

genelinde süregelen programlarına yeni giri-
şimler eklediği bugünlerde oldukça büyük bir 
görev olan satış sonrası hizmet ve ürün des-
teği aktivitelerinin sorumluluğunu üstleniyor.

Weber, müşterilerin Ammann ürünlerinin 
ömrünü uzatmasına ve bu ürünlerin potan-
siyelini eksiksiz olarak ortaya çıkarmasına 
yardımcı olan satış sonrası hizmetler hakkında 
bir dizi soruyu yanıtladı.

Asfalt ve beton karıştırma plenti iyileş-
tirme çalışmalarına neden bu kadar ilgi 
gösteriliyor?

Farklı ülkelerdeki kanun ve yönetmelikler 
sürekli değiştiği için iyileştirme çalışmaları 
oldukça popüler. İyileştirme çalışmaları plent-
lerin bu kurallara uyum göstermesini sağlıyor.

Ayrıca eski plentlerin yeni teknolojilerden 
faydalanmasını mümkün kılıyor. Geri dönüşüm 
bazı ülkelerde hala yeni bir teknoloji. Plent 
sahipleri de bu özelliği plentlerine eklemek 
istiyorlar. Plentlerin halihazırda geri dönü-
şüm özelliğine sahip olduğu yerlerde ise 
plent sahipleri brülör gibi bazı bileşenlerin 
daha verimli olması için iyileştirme çalışma-
ları uyguluyor. İyileştirme çalışmaları aynı 
zamanda farklı yakıt çeşitlerinin kullanımını da 
mümkün kılabilir.

İyileştirme çalışmasının bir plenti daha 
verimli hale getirebileceğinden bahset-
tiniz. Bunun sonucunda ne gibi maliyet 
tasarrufları sağlanabilir?

Rakamlar iyileştirme çalışmalarının avantajlı 
olduğunu gösteriyor. Mesela geri dönüşüm 
özelliği olmayan bir plentin maksimum 
%60 oranında RAP kullanabilecek şekilde 
iyileştirildiğini düşünelim. Böylelikle plent, 
üretim maliyetlerini ton başına 30 ila 40 sent 
oranında azaltmış olur.

İyileştirme aynı zamanda düşük sıcaklıklı 
asfalt üretimini mümkün kılarak üretim mali-
yetinden ton başına 35 sent civarında tasarruf 
edilmesini sağlar. Farklı yakıt türlerinin kullanı-
labilmesi de büyük tasarruf getirebilir.

Maliyet tasarrufları iyileştirme çalışma-
larının maliyetini karşılıyor mu?

Yalnızca üretim maliyetlerinin azalması bile 
bu maliyeti karşılıyor. Ayrıca iyileştirme çalış-
maları plentin ömrünü 10 yıla kadar uzatabi-
liyor. İyileştirme, 10-20 yıl olan plent ömrünü 
20-30 yıla kadar çıkarabiliyor.

Beat Weber

Satış Sonrası Hizmet 

ve Üretim Desteğinden 

Sorumlu Küresel 

Direktör

Genişletilmiş Bayi ağı, Ammann temsilcilerinin müşterileri işyerlerinde ziyaret etmesini sağlıyor.
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Plent ömrünün uzatılmasında ®Amdurit 
önemli bir yere sahip. Yıpranmaya dirençli 
çeliğe kıyasla değerli parçaları ve bileşenleri üç 
kat daha uzun süreyle koruyor. Avrupa’da ol-
dukça popüler olan bu sistem, başka yerlerde 
de kullanılıyor.

Eğitim de müşteriler için başka bir mali-
yet tasarrufu fırsatı olabilir mi?

Evet. İyi eğitim alan plent ve makine ope-
ratörleri, ürünleri doğru kullanarak ürünlerin 
sunduğu avantajları değerlendirebilirler. Bu da 
maliyetten tasarruf edilmesini sağlar.

Plent eğitimi, müşterinin tercihine göre 
tesislerinde veya Ammann’ın bölgesel eğitim 
merkezlerinden birinde gerçekleştiriliyor. 
Başlangıç, ileri düzey ve uzman olmak üzere; 
katılan herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak üç 
farklı eğitim modülü bulunuyor.

Makine eğitimi ise farklı bir yaklaşımla 
sunuluyor: Biz bayileri eğitiyoruz, bayiler ise 
müşterileri eğitiyor. Uygulama ve teknisyen 
eğitimini bu şekilde yapıyoruz.

Ne tür bir eğitim uygulanırsa uygulansın, 
elde edilen avantaj aynıdır. Eğitimli opera-
törler maliyetleri azaltarak üretkenliği ve 
kaliteyi artırırlar.

Küresel bir işletmenin satış sonrası 
hizmetlerinin lideri olarak tüm müşterile-
rinize ulaşmakta zorlanıyor musunuz?

Bunun için büyük çaba gerekiyor. 
Müşterilerimizle iletişim halinde kalabilmek 
için birçok farklı yöntem kullanıyoruz.

Bazen müşterilerimize ulaşmak için kendi-
lerini tesislerinde ziyaret ediyoruz. Bağlantı 
kurmamızı sağlayan bir bayi ağına sahibiz. 
Ayrıca plent ve makine müşterilerimizi destek-
leyen 400’ü aşkın mühendisten oluşan küresel 
bir servis ekibimiz var. Her biri çok iyi eğitim 
almış kişiler.

Plent operatörlerinin yılın her günü, günün 
her saati ulaşabileceği bir yardım hattımız var. 
Uzmanlarımız bu soruları yanıtlamaya ve gere-
kirse plentlere uzaktan erişmeye hazır. 

Ayrıca çok sayıda dijital hizmet de sunu-
yoruz. Ekipman sahiplerine akü durumu, 
çalışma saatleri, makine startı sayısı ve 
bakım detayları gibi kilit bilgilere erişim 
sağlayan bir araç olan ServiceLink, ha-
fif ekipmanlarda, büyük silindirlerde 
ve asfalt makinelerinde bulunur. 

Ayrıca tüm makinelerimizde bulunan 
“Servis Uygulaması” nerede olursanız olun 
size gerekli bilgileri sağlıyor. Cep telefonu ile 
barkodu tarayabiliyor ve kılavuzlar, eğitim 
videoları, yedek parça bağlantıları, en yakın 
bayi gibi bakımla ilgili ihtiyacınız olan tüm 
bilgileri getirebiliyorsunuz.

Müşterilerimiz de bu uygulamanın getirdiği 
değeri görüyor. Uygulama şu ana kadar 
6000’den fazla kişi tarafından indirildi.

İyileştirme çalışmaları genelde plentin geri dönüşüm kapasitesini artırmak üzere yeni 

tamburların kurulumunu da içeriyor.

“ MÜŞTERILERIMIZIN 

DAHA VERIMLI SÜREÇLERE 

SAHIP OLMASINA YARDIMCI 

OLMAK ÜZERE YENI ÜRÜN 

VE HIZMETLER GELIŞTIRMEYE 

DEVAM EDECEĞIZ. ”
AMMANN.COM 9
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Satış Sonrası Hizmetlerin geleceği 
nasıl görünüyor?

Hindistan’da gerçekleştirilen yeni bir asfalt 
makinesi yenileme programı var. Eski asfalt 
makinelerini alıp makineleri parçalarına ayı-
rıyor, kumlama işleminden sonra tüm gerekli 
parça ve bileşenleri yeniliyoruz. Makineler 
ayrıntılı bir şekilde kontrol edildikten sonra 
boyanıyor. İş sahasına geri getirildiklerinde ise 
yepyeni makineler gibi görünüyor ve yine bu 
şekilde çalışıyorlar.

Ayrıca Hindistan’da Ammann Akademisi 
de kuruldu. Operatörler, teknisyenler, teknik 
süpervizörler ve Amman bayi personelinin 
de dahil olduğu her türden personele eğitim 
sağlayan Akademi;

Hindistan hükümetinden eğitim verme serti-
fikası da aldı. Hatta yetkili makamların yeterli-
lik testlerini 100 üzerinden 98 puanla geçti.

Bu girişimlere yalnızca Hindistan’da değil 
birçok yerde devam ederek, müşteriler için 
daha faydalı ve daha sağlam olmalarını 
sağlayacağız. Daima büyümenin ve kendimizi 
geliştirmenin yollarını arıyoruz.

Geleceğe yönelik odak noktamızı ise 
Servis 4.0 ve dijitalleşme oluşturuyor. 
Müşterilerimizin daha verimli süreçlere sahip 
olmasına yardımcı olmak üzere yeni ürün ve 
hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. Nisan 
ayında Münih’te düzenlenen Bauma 2019 fu-
arında yeni ürünlerimizin bazıları sergilenecek.

10 AMMANN GRUBU DERGİSİ

Plent eğitimi, operatörlerin ürünlerdeki temel özelliklerden faydalanmalarına yardımcı oluyor.
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IYILEŞTIRME
SIZE NELER

KAZANDIRIR? 

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: www.ammann.com
PMP-2383-00-TR | © Ammann Group

ESKI BIR ASFALT PLENTI, YENI ÇEVRESEL STANDARTLARI 
KARŞILAYABILIR MI?
Asfalt üreticileri, çevresel standartların sürekli değiştiği bir dünyada plent iyileştirme çalışmaları ile 
hayatta kalabilir, hatta daha da gelişebilir. 

Plenti bir üst seviyeye taşıyan iyileştirme çalışmaları, yeni bir plent satın almak için gerekli maliyetin çok küçük bir kısmı ile 
yeni çevresel standartları karşılayan bir sistem sunar. Tüm projeler, sorunları gidermek ve üstün sonuçlar elde etmek için 
kanıtlanmış süreçlerden ve deneyimli teknisyenlerden destek alan Avusturya’daki Ammann İyileştirme Merkezi tarafından 
yönetilir.

Ammann’dan alacağınız iyileştirme hizmeti ile neler elde edebilirsiniz?

• Daha fazla RAP kullanımı

• Birkaç yıl içinde kendi maliyetini çıkaracak kadar uygun maliyetli olan elektrik ısıtmalı bitüm tank sistemi

• Günlük üretimi etkilemeden 20 dB’ye kadar inen gürültü seviyeleri

• Yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan düşük sıcaklıklı karışım kullanabilme özelliği

Bize ulaşarak tesisinizde uygun maliyetli ve çevre dostu iyileştirmelere yönelik en iyi fırsatları öğrenmek için ücretsiz analiz 
hizmeti alabilirsiniz.

IYILEŞTIRME
SIZE NELER

KAZANDIRIR? 
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ACE (AMMANN COMPACTION EXPERT) 
MOSKOVA’DAKİ YENİ İŞ SAHASI İÇİN 

BİÇİLMİŞ KAFTAN

Akıllı Sıkıştırma Sistemi Hasarı ve Gereksiz Geçişleri Önlüyor

TTS Rokada OOO, uzun zamandır Moskova 
dahil olmak üzere Rusya genelinde yüksek 
profilli asfalt döşeme projeleri gerçekleştiriyor. 
Prestijli yol inşaatı firmasının çalışmaları ara-
sında M-11 otoyolunun büyük bir kısmının ve 
Kerç Boğazı üzerindeki köprünün inşaatı bulu-
nuyor. Şirket kısa süre önce Solntsevo-Butovo-
Vidnoye Otoyolunun inşaatı kapsamında yol 
kaplama çalışmalarını üstlendi (aşama 1.1 – 
Kiev ile Kaluga Otoyolu arası).

Bu konuda birçok deneyim ve başarı 
kazanan Rokada, yine de kendini geliştire-
cek başka fırsatları aramaya devam ediyor. 
Şirket, Moskova’da yapım aşamasındaki 
Solntsevo-Butovo-Vidnoye otoyolunun 
inşaatı sırasında Akıllı Sıkıştırma yöntemi 
olarak ACE’yi (Ammann Compaction Expert) 
kullanmaya başladı.

Proje Detayları
Yeni yolun ilk bölümü, Kiev Otoyolu ile 

Kaluga Otoyolu arasındaki kısmı oluşturuyor. 
Proje, Troitsky ve Novomoskovsky bölgeleri 
(Yeni Moskova) civarındaki alanın gelişimi ve 
Moskova Çevre Yolu sıkışıklığının giderilmesi 
için büyük önem taşıyor.

Rokada, birçok aşamanın yanı sıra yolun 
30 km’lik kısmının döşenmesi görevini de 
üstlendi. İki asfalt makinesi ve 2 ila 13 tonluk 
Ammann kompaktörlerinden oluşan bir filo 
ile projelerin döşeme ve sıkıştırma işlemleri 
tamamlandı.

Solntsevo-Butovo-Vidnoye otoyolunun 
30 km’lik bölümündeki üç yüksek platforma 
yaklaşık 100.000 tonluk asfalt yerleştirildi. İlk 
iki katman iri taneli asfalt, yüzey katmanı ise 
taş mastik asfalttan oluşuyordu. Temel tabaka 
7 cm, bağlayıcı katman 6 cm, yüzey tabaka 
ise 5 cm kalınlığındaydı.

Yoğunluk spesifikasyonları, 0,99 oranında sı-
kıştırma gerektiriyordu. Rokada’nın Üst Düzey 
Genel Başkan Yardımcısı Denis Khramov şöyle 
konuştu: “İnşaat süresinin kısıtlı olması ve kı-
sıtlı koşulların hakim olduğu kentsel bir alanda 
çalışıyor olmamız nedeniyle bizim için zorlu bir 
proje oldu.”

Ayrıca ana yol ile arasındaki geçişler de dahil 
olmak üzere köprü açıklıkları üzerinde oldukça 
yoğun bir çalışma gerekli oldu.

ACEpro / ACEforce Avantajları
Rokada, projede Ammann tandem silindirle-

rini kullandı: ACEpro içeren ARP 95 Direksiyon 
Milli silindir ve ACEforce ile çalışan AV 130 X 
Belden Kırma Tandem Silindir.

ARP 95, vibrasyon modüllü ACEpro sistemin-
den yararlandı. Khramov, “Sistem bu modda 
maksimum asfalt yoğunluğuna ulaştığında, 
otomatik olarak vibrasyonu kapatıyor, 
şeklinde konuştu.

Solntsevo-Butovo-Vidnoye otoyolunun 30 km’lik bölümündeki üç 

yüksek platforma yaklaşık 100.000 tonluk asfalt yerleştirildi.

ACEforce, hassas bölgelere zarar vermeden yüksek 

sıkıştırma verimliliği sağlıyor.
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“ AMMANN KOMPAKTÖRLERI, 

AKILLI SIKIŞTIRMA 

SISTEMLERININ ÖTESINDE 

AVANTAJLAR SAĞLAR. ”

ACE (AMMANN COMPACTION 
EXPERT) BİRÇOK AVANTAJI 
BERABERİNDE GETİRİYOR

ACE kaliteyi ve üretkenliği önemli ölçüde artırıyor. Tescilli 

Ammann sistemi, genlik ve frekans ayarlarının en verimli 

şekilde çalışmasını sağlıyor.

Özellikler ve Faydalar

• Tam otomatik Sürekli Sıkıştırma Kontrolü (CCC) 

sistemi

• Sınırsız genlik ve frekans ayarları

• Ayarlaması kolay sıkıştırma hedefleri

• Optimum parametrelerde üretken çalışma

• Ayrıntılı dokümantasyon için GPS sistemi

DEĞİŞKEN GENLİK

DEĞİŞKEN FREKANS

ACEpro, birçok açıdan proje için mükemmel 
bir seçim oldu. Bu sistem, sıkıştırmayı ve 
sıcaklıkları izleyerek dinamik sıkıştırmayı oto-
matik olarak kontrol ediyor. Modül, vibrasyon 
frekansının ve genliğin sürekli düzenlenmesini 
ve ayarlanmasını sağlamak üzere tasarlandı. 
Bu kontrol özellikle köprü açıklıklarının ve 
diğer hassas bölgelerin sıkıştırılmasında büyük 
önem taşıyor.

Khramov şöyle diyor: “ACEpro vibrasyon 
modülü, bağlantı noktaları ve döşeme-
nin yerleştirildiği geçiş alanları gibi hassas 
bölgelerde çalışırken hasara neden olmadan 
yüksek sıkıştırma verimliliği sağlıyor. Soğuk 
asfalta zarar vermeden yeni döşemenin 
sıkıştırılmasını sağlıyor.”

Sistemin otomasyon özelliği de büyük 
takdir gördü. Operatör makinenin kontrolüne 
odaklanarak sıkıştırmanın değerlendirilmesi 
işini ACE’ye bıraktı. “ACEpro, yalnızca gerektiği 
kadar geçiş yapılmasını sağladı.”

AV 130 X ise ACEforce modülünden fayda-
landı. “Bu sistem, asfalt sıkıştırma düzeyinin 
kontrol edilmesini sağlayarak sıkıştırma süreci 
sırasında karışımın sıcaklığını takip ediyor. 
Karışımın yoğunluğunu ve sıcaklığını kontrol 
ettiği için, döşeme ve sıkıştırma süresini 
ayarlayabiliyor, böylelikle taş dolgunun asfalt 
karışımında parçalanmasını önleyerek gerekli 
sıkıştırma düzeyine erişebiliyoruz.”

ACEpro ve ACEforce modülleri, tüm veri-
leri kaydedip depolayabiliyor. Ayrıca GPS 
bulunması, döşeme ve sıkıştırma işlemlerinin 
uzaktan kontrol edilmesini mümkün kılıyor.

Ammann kompaktörlerinin Akıllı Sıkıştırma 
Sisteminin ötesinde avantaj sağladığını belir-
ten Khramov şunları ekledi: “Bunlar opera-
törün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
tasarlanan, kanıtlanmış makineler. 
Kompaktörler operatörlere ergo-
nomik bir iş alanı, havalandırma 
ve iklimlendirme sistemi, 
güvenilirlik ve kolay bakım 
özellikleri sunuyor.”

Yeni yol üzerindeki çalışmalar devam ediyor. 
Khramov ve Rokada ekibi, bölge sakinlerinin 
yaşamlarını daha iyi hale getirecek kaliteli bir 
son ürün sunacaklarından emin.

“Yaptığımız her projeyle gurur duyuyoruz.” 
diyor Khramov. “Şirketimizin uyguladığı her 
proje, bölgenin gelişimine ve halkın yaşam 
kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.”

ARP 95 Direksiyon Milli Silindir, ACE 

sisteminden faydalanabilen birçok 

sıkıştırma makinesinden biridir.
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Ammann ABP 400 HRT, Çin’de çevre dostu bir 

prototip olduğunu kanıtladı.

Çin’deki asfalt üreticileri, giderek daha sıkı 
hale gelen çevresel standartlarla karşı karşıya. 
Beijing Hengtai Asphalt Co., Ammann ABP 
400 HRT (Yüksek Geri Dönüşüm Teknolojisi) 
Asfalt Karıştırma Plenti ile bu katı kuralları bir 
rekabet avantajına dönüştürüyor.

“Geri dönüştürülen asfalt oranı ile il-
gili gereklilikler giderek daha da artıyor” 
diyor, Hengtai Asphalt Başkan Yardımcısı 
Peng Xiaojun. “Pekin’de şu anda çok sıkı 
çevresel koruma gereklilikleri uygulanıyor 
ve çok büyük miktarda geri dönüşümlü 

materyal gerekiyor.” 

Emisyonlar ve RAP kullanımı gibi 
çevre dostu çalışmalara yönelik 

standartlar da oldukça zorlayıcı. Bu 
durum, Ammann Universal HRT 

ile çalışan Hengtai gibi standart-
ları karşılayabilen birkaç şirket 

için iyi haber.

“RAP çözümlerine yönelik 
ihtiyacın ne kadar önemli 
olduğunu biliyoruz.” 

diyor Xiaojun. “Geri 
dönüştürülen materyal 

oranını yükseltiyor 
ve Pekin pazarını 

ele geçiriyoruz.”

Plent Seçme
Standartlar daha sıkı hale geldikçe, Hengtai 

çevre dostu çabalarını artırmanın en iyi 
yollarını araştırmaya başladı. Şirket, asfalt 
karıştırma plentlerine sık sık yapılan ziyaretler 
sonucunda Ammann ABP 400 HRT sistemini 
satın aldı.

Plent, Çin’deki en sıkı standartlara sahip 
Pekin’de çevresel bir prototip olduğunu ka-
nıtladı. Tamamen kapalı olan HRT plenti, toz 
azaltma ve püskürtme sistemlerini kullanı-
yor. Emisyonları tüm standartların ötesinde 
sonuç veriyor ve çok yüksek oranda RAP 
kullanımı sağlıyor.

“Ammann markası oldukça bilinen ve 
pazarda etki sahibi olan bir marka” diyor, 
Xiaojun. “Aynı zamanda çevresel koruma 
konusunda da gelişmiş olan HRT plenti, 
Pekin’deki mevcut RAP standartlarını 
karşılayabiliyor.”

Hengtai, HRT plentinin istikrarlı bir şekilde 
%40 oranında RAP kullandığını, ancak bu 
oranın zaman zaman daha yüksek oldu-
ğunu kaydediyor. “HRT aynı zamanda hem 
sıcak hem de soğuk geri dönüşüm işlevlerini 
kullanabiliyor. Böylelikle sadece geri dönüşüm 
yüzdesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
geri dönüştürülen ince materyallerin eklenme-
sinde yaşanan zorluğa çözüm getiriyor.”

Karıştırıcının geri dönüştürme kulesinin 
altında olması, geri dönüştürülen asfaltın 
yapışması sorununun da çözülmesini sağlıyor. 
“Plent, geri dönüştürülen materyallerin neden 
olduğu tıkanıklık sorununu ortadan kaldırıyor” 
diyen baş operatör Wang Jian, yapışkan ma-
teryalleri eski geri dönüşüm çalışmalarının “en 
sıkıntılı kısmı” olarak nitelendiriyor. “Önceki 
plentte geri dönüştürülen ve tıkanıklık yaratan 
materyalleri sürekli temizlememiz gereki-
yordu” diye ekliyor.

ÇEVRE DOSTU BİR PROTOTİP OLARAK 
AMMANN PLENTİ

Pekin’deki Müşterimiz Yönetmeliklere Rağmen Başarı Kazanıyor

14 AMMANN GRUBU DERGİSİ
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Düşük Emisyonlar
Yeni çevre standartları yalnızca RAP kulla-

nımıyla sınırlı değil. Emisyonlar çok yakından 
takip ediliyor.

Xiaojun, “Köpüklü ve sıcak karıştırma tekno-
lojisi, düşük sıcaklıklı karışım sağlayarak üretim 
ve döşeme sırasında asfalt gazlarının emisyo-
nunu azaltıyor ve çevre koruma konusunda 
gerçek anlamda destek sağlıyor” diyor.

Jian ise artan yakıt verimliliğinin emisyonları 
en düşük seviyeye çektiğini de ifade ediyor. 
“Doğal gaz kullanıyoruz ve yakıt verimlili-
ğimiz oldukça yüksek. Ayrıca bileşenlerin 
her biri yalıtımlı olduğu için çok düşük ısı 
kaybı gerçekleşiyor.”

Xiaojun, kaliteden ödün vermeden çevresel 
standartları karşılayabilmekten çok memnun.

“Asfalt ürünlerin kalitesine büyük önem 
veriyoruz. HRT plentini satın almaya karar ver-
meden önce Ammann hakkında çok kapsamlı 
bir araştırma yaptık. Ammann tarafından 
düzenlenen bir seminere katıldık ve şirketin 
ürünlerinin kullanıldığı birçok iş sahasını ziya-
ret ettik. Ammann’ın ürün kalitesi, teknolojik 
gelişmeler ve ürün desteği konusunda sektör 
lideri olduğunu anladık.”

İstikrarlı bir şekilde %40 oranında RAP 

içeren karışımlar üreten plentte, bu oran 

zaman zaman daha yüksek oluyor.

AMMANN.COM 15

ABP 400 HRT

Özellikler ve Faydalar

• Yüksek oranda RAP kullanabilen esnek ve 

ekonomik çözüm

• Materyal akışını ve aşınmaya karşı korumayı 

optimize eden tam entegre RAP tamburu

• Köpük zift, pigment ve geri dönüştürülebilir 

ürünler gibi katkı maddelerin 

kullanılabilmesi

• Çeşitli ekipman ve bileşenler sayesinde 

ihtiyaç doğrultusunda özelleştirilebilir

• Düşük ses ve toz seviyelerine sahiptir

TEKNIK ÖZELLIKLER:

KAPASİTE: 240–400 t/sa

KARIŞTIRICI BOYUTU: 4-6 t

SICAK AGREGAT SİLOSU: 65-300 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SİLOSU: 100-

1000 t 

KUMANDA SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ:  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

AMMANN.COM 15
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AMMANN TABLALI KOMPAKTÖRLER 
TÜNEL İÇİNDE BİLE ÇALIŞIYOR

Kompakt Yapısı ve Düşük Emisyonları ile Iş Sahası Gerekliliklerini Karşılıyor

Her iş sahasında çeşitli zorluklarla karşılaş-
mak mümkün. Yeni Zelanda’nın gelmiş geçmiş 
en büyük altyapı projesi olan Kent Demiryolu 
Hattı (CRL) için çalışan Downer da bu zorluk-
lardan nasibini alıyor:

Bu zorluklardan bazıları şöyle:
• Direk gibi engellerin bulunduğu kapalı yer 

altı alanları.
• Büyük kompaktörlerin sağladığı güce yakın 

bir sıkıştırma verimine duyulan ihtiyaç.
• Oldukça sıkı çevre yasalarına sahip bir 

ülkede yeraltı madenlerine eşdeğer emisyon 
kısıtlamaları.

Downer, bu sıkıntıların üstesinden gelmek 
üzere Ammann İleri Geri Hareketli Vibrasyonlu 
Tablalı Kompaktörlerin APR serisinden iki orta 
büyüklükte makineyi seçti. Çalışma sahasının 
bazı kısımlarına erişmek neredeyse imkansız 
olduğu için, APR 3520 ve APR 5920 tablalı 
kompaktörler yukarıdan kablolarla indirildi.

Downer’da Altyapı Projelerinden Sorumlu 
Ölçüm Sorumlusu Matthew MacDonald 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu iş sahasında 
karşılaştığımız en büyük zorluk, geleneksel 
yöntemlerin uygun olmadığı yerlerde engel-
lerin etrafında veya altında sıkıştırma işlemi 
yapmak oldu. Güvenilirlikleri ve operatörlerin 
tercihi nedeniyle Ammann makineleri ile çalış-
mayı seçtik. Özellikle makinelerin ağırlığını ve 
boyutlarını göz önünde bulunduran operatör-
ler, güçlü sıkıştırma gücünden çok memnun.”

Auckland şehir merkezinin 42 metre altında 
bulunan 3,45 km’lik bir yeraltı demiryolu hattı 
olan CRL, birden fazla ray hattı bağlantısını 
ve yeni istasyonların inşaatını da kapsıyor. 
Yönetiminden sorumlu yetkililer, CRL’nin 
“ezber bozan” bir yapı olduğunu ve 2024 
itibariyle demiryolu kapasitesini iki katına 
çıkaracağını söylüyor. 

Ammann tablalı kompaktörler, iş sahasının 
tünel kanallarına materyal doldurmak için 
kullanılıyor. Tablalar aynı zamanda direkler 
ve diğer desteklerin altındaki erişilmesi zor 
alanların sıkıştırılmasında kullanılıyor. 

MacDonald şunları söylüyor: “İlk 
150 mm’lik katman, APR 3520’ye uygun 
şekilde öğütülerek geri dönüştürülmüş 
agregattan oluşuyor. Silindirler daha 
ağır materyalleri sıkıştırarak yuka-
rıya doğru işleme devam ederken, 
daha geniş olan APR 5920, büyük 
silindirlerin giremediği alanlarda 
sıkıştırma sağlıyor. Bazı durum-
larda alan o kadar dar oluyor 
ki, malzemelerin el arabası ile 
götürülmesi gerekiyor.”

Ammann İleri Geri Hareketli Vibrasyonlu Tablalı Kompaktörler, gerekli sıkıştırma gücünü sıkı emisyon standartları 

çerçevesinde sağladı.



AMMANN.COM 17

Kent Demiryolu Hattı, Yeni Zelanda tarihinin en büyük altyapı projesi oldu.

Çalışma sahasının bazı kısımlarına erişmek neredeyse 

imkansız olduğu için, tablalı kompaktörler yukarıdan 

kablolarla indirildi.

Yeni Zelanda’nın en büyük altyapı projesi, 
sıkıştırma gücü gerektiriyor. Ancak hepsi bu 
kadar değil. İşin büyük kısmı, emisyonların 
çok önemli olduğu yeraltında gerçekleşiyor.

Çalışmaların yeraltında yapılması, resmi 
kurumların emisyonları sürekli kontrol etme-
sine neden oluyor. MacDonald: “Yeraltında 
çalışmanın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tüm 
yanmalı motorların dizel olması gerekiyor. Çok 
sıkı emisyon standartları getirdiler ve bunların 
kontrolünden sorumlu olan Makine Müfettişi 
de sonuçlardan memnun.”

Faaliyetler ilerledikçe emisyonlar daha da 
önemli hale gelecek. CRL projesinin kuzey 
kısmı, yüksek standartlara sahip Yeni Zelanda 
madeni ile aynı kısıtlamalara sahip.

Güvenlik önlemleri arasında, tablalı kom-
paktörlerdeki düşük el-kol vibrasyonu (HAV) 
seviyeleri de bulunuyor. Ammann tabla-
ları, HAV seviyelerini sektör lideri düzeyde 
düşüren patentli bir sistemden faydalanıyor. 
MacDonald, operatörlerin düşük HAV seviye-
leri kadar otomatik ateşleme sistemlerinden 
de memnun olduğunu söylüyor.

“Ammann tablalı kompaktörler, üst düzey 
sıkıştırmadan küçük boyutlu makinelere kadar 
birçok zorluğun üstesinden geliyor, ayrıca tüm 
zorunlu güvenlik ve çevre gerekliliklerini de 
karşılıyor.”

APR İLERİ GERİ HAREKETLİ VİBRASYONLU 
TABLALI KOMPAKTÖRLER

Özellikler ve Faydalar

• Operatör dostu, HAV değerlerini 2,5 m/sn2 altına çeken, güvenlik 

için optimize edilmiş, kolay taşıma için katlanabilir tutma yeri

• Son derece ayarlanabilir hidrolik ileri ve geri tahrik; özellikle zorlu 

maddeleri sıkıştırmak için nokta titreşimi

• Basit ve ergonomik kullanım

• Uzun servis aralıklarına ve kolay bakım özelliğine sahip, fazla 

bakım gerektirmeyen, çift milli ikaz dinamosu

• Aşınmaya dayanıklı, kendi kendini temizleyen tabla

• Aşınmaya dayanıklı V kayışına sahip, iyi korumalı ve sağlam 

santrifüjlü debriyaj

• Merkezi tek noktalı süspansiyona sahip sağlam koruyucu çerçeve

• Seçenekler arasında Vulkollan tablası, saat ölçer, taşıma 

tekerlekleri ve elektrikli marş bulunur (APR 4920) 

TEKNIK ÖZELLIKLER:

APR 3520:

AĞIRLIK: 242/257 kg 

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ: 600 mm

MAKS. VİBRASYON FREKANSI: 65 Hz 

MAKS. SANTRİFÜJ GÜCÜ: 38 kN

APR 5920:

AĞIRLIK: 440–473 kg 

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ: 450 / 600 / 750 mm

MAKS. VİBRASYON FREKANSI: 65 Hz 

MAKS. SANTRİFÜJ GÜCÜ: 59 kN 
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HABERLER VE ETKİNLİKLER

Nepal’de Katılımcılara Açık Davet
Birçok Ammann müşterisi, Nepal’in Katmandu şehrin-

deki Himalaya Oteli’nde “2019 Açık Davet Etkinliği” ile 
yeni yıla merhaba dedi.

Etkinliğin açık davet şeklinde olması, müşterilerin şirket 
yetkilileriyle tanışmasına ve ilgilerini çeken ürünleri incele-
mesine fırsat tanıdı. Toplantıya yerel Ammann ve Apollo 
Bayisi de ev sahipliği yaptı.

Gelişen piyasalardan biri olan Nepal’deki resmi yetkililer 
ve özel yükleniciler, kaliteli ekipman ve uzun ömürlü alt-
yapı ihtiyacının giderek arttığının farkında. Birçok yeni yol 
projesi devam ederken, geçtiğimiz yıl ülkede iki havaalanı 
inşaatı tamamlandı.

Myanmar’da Karayolları Forumu
Ammann kısa süre önce Myanmar’ın 

Yangon kentinde “Asfalt Yol Forumu ve 
Sürdürülebilir Asfalt Döşeme Teknolojisi” 
başlıklı bir konferans düzenledi. Katılımcılar, 
dünyanın dört bir yanında uygulanan en yeni 
yol inşaatı yöntemleri ile tanıştılar.

Forumda aynı zamanda teknolojinin 
Myanmar’da daha sürdürülebilir yollar 
geliştirmek için nasıl kullanılabileceğine 
de değinildi.

Etkinliğe resmi yetkililer ve iş dünyası 
liderleri katıldı. Myanmar Otoyol 
Müdürlüğünden Üst Düzey Mühendis Tin 
Maung Kyi ve Shwe Taung Engineering 
& Construction Co. Ltd.’den Yol İnşaatı 
Departmanı Başkanı Thet Win de 
katılımcılar arasındaydı.

Amman yetkilileri de gruba konuşmalar 
yaptı. Genel olarak asfalt karıştırma plentleri, 
asfalt döşeme ve sıkıştırma gibi konularda 
konuşmalar yapıldı.

Brezilya’da M&T Expo Fuarı 
Ammann, İnşaat ve Madencilik konulu 

M&T Expo 2018 Uluslararası Ticaret Fuarı’na 
katılmanın mutluluğunu yaşadı. Brezilya’daki 
São Paulo Sergi ve Kongre Merkezinde 

gerçekleştirilen etkinlik, hem yeni hem de eski 
müşterileri ağırladı.

Ziyaretçiler Brezilya M&T Expo 2018 fuarındaki Ammann standına yaklaşıyor.

Myanmar’daki bir yol forumunun katılımcıları, en yeni yol inşaatı yöntemleri ile tanıştı.
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Hindistan Karayolları Kongresi
Hindistan Karayolları Kongresi 79. yıl 

buluşmasında Ammann standı çok sayıda 
ziyaretçi kabul etti. Kongre, Hindistan’ın 
merkezindeki Nagpur şehrinde 
gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir yanından 
otoyol mühendisleri, kamu yetkilileri, 
yol inşaatı yüklenicileri, danışmanlar 
ve diğer yol inşaatı uzmanlarının 
katıldığı konferansta,

Ammann Hafif Sıkıştırma ürünleri 
sergilendi. Ammann’da Plentlerden 
Sorumlu Ticari Müdür olarak çalışan 
Martinho J. Fernandes, etkinlik 
kapsamında bir sunum gerçekleştirdi. 
Etkinliğin açılışını ise Karayolu Ulaşımı 
ve Otoyollardan Sorumlu Bakan Nitin 
Gadkari yaptı.

Apollo Plentleri İş Başında
Asia Myanmar Construction Co. Ltd., iki 

büyük projesinde Apollo DrumMix Asfalt 
Karıştırma Plentini kullandı.

Plentler, Mandalay’daki Mogok 
Otoyolunda 130 km’lik iki şeritli 
bölümde ve Hpa-An’daki Myawaddy 
Otoyolunun 75 km’lik dört şeritli 
bölümünde kullanılan karışımların 
üretimini gerçekleştirdi.

Altyapıda çok önemli gelişmeler 
sağlaması beklenen projelerde teslim 
süreleri çok kısıtlıydı ve ayrıca üretim 
miktarları çok yüksekti.

Şirket, Apollo plentlerini sunduğu 
kalite, fiyat, üretkenlik, bakım kolaylığı, 
taşıma kolaylığı, yedek parça ve 
servis desteği gibi özelliklerden dolayı 
seçtiğini söyledi.

Asphaltica World 2018
Ammann temsilcileri, İtalya’nın 

Roma şehrindeki Salone delle Fontane 
merkezinde düzenlenen Asphaltica 
World 2018 fuarını diğer asfalt sektörü 
liderleriyle ziyaret etti.

Sergi ve seminerde satın alma kuralları, 
çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve 
kaynaklar gibi birçok önemli yol inşaatı ve 
altyapı konuları konuşuldu.

Ammann’dan Michele Turrini, çeşitli 
konuşmacıları ve sektör uzmanını 
ağırlayan etkinliğin tanıtılmasına 
destek oldu.

Bauma CHINA 2018
Bauma CHINA 2018, katılımcılara 

Ammann hafif ekipmanlarının yanı sıra 
büyük ölçekli plent modellerini inceleme 
fırsatı sundu. Ayrıca yaklaşık 500 müşteri, 
Açık Davet ile yakınlardaki Ammann 
tesisini ziyaret ederek tümüyle kurulumu 
yapılmış bir asfalt karıştırma plentini 
görme ve üretim alanını ince-
leme fırsatı buldular. 
Uzmanlar, 

katılımcıların plentler ve diğer ilgili ürün-
lerle ilgili sorularını yanıtladılar.

İsviçre’deki Otoyol Çalışması
Ammann, İsviçre’nin Visp şehrindeki otoyol inşaatı 

projesinde büyük varlık gösterdi. Ammann asfalt 
karıştırma plentinin ürettiği materyal, Ammann 
AFT 700-3 Paletli Asfalt Makinesi ile yerleştirildi. 
Sıkıştırma işlemi Ammann AP 240 Pnömatik 
Silindir ve ARP 95 Direksiyon Milli Silindir ile 
yapıldı. Sıkıştırma işleminin detaylarında 
Ammann tek yönlü vibrasyonlu tablalı 
kompaktörler kullanıldı.

Ammann ABP HRT (Yüksek Geri Dönüşüm Teknolojisi) Asfalt 

Karıştırma Plenti Açık Davet’e katılanların beğenisini topladı.

Çeşitli Ammann makineleri, İsviçre’deki otoyol inşaatı projesinde kullanıldı.

Müşterilerimize özel dergimizi 
almak için hemen web sitemizi 

ziyaret edin ve kaydolun.
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YATIRIMINIZI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN
En küçük Ammann tablalı kompaktörden en büyük asfalt plentine kadar her ürün arasındaki 
ortak nokta nedir?

• Üretkenliği ve verimliliği yükselterek kazancımızı artıran inovasyon.

• Yatırımınızdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayan uzun ömürlü parça ve bileşenler.

• 150 yıldır inşaat sektöründe büyük başarı kazanan bir aile işletmesinin sunduğu, bugün de 
sunmaya devam ettiği ve gelecekte de sunacağı taahhüt.

Bizi FS.909 
numaralı stantta 

ziyaret edin
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