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A tecnologia desempenha um papel fundamental em 
nossas vidas cotidianas – tanto em casa quanto no traba-
lho. De forma similar, isso é verdadeiro para nós que esta-
mos nas indústrias de construção de estradas, construção 
de modo geral e paisagismo.

Mais do que nunca, vemos uma demanda por centrais 
e máquinas sofisticadas. Os clientes querem as eficiências 
que esses produtos de alta tecnologia fornecem em ter-
mos de segurança, emissões e utilização de combustíveis.

Tais melhorias fazem com que centrais e máquinas sejam 
ferramentas complicadas. O perigo é elas se tornarem tão complexas que haja uma 
íngreme curva de aprendizagem antes que os operadores consigam usá-las de 
forma adequada.

Na Ammann, nosso foco tem sido e continuará sendo o desenvolvimento da maior 
parte da tecnologia avançada que funciona de forma totalmente tranquila. Sim, a 
central ou máquina pode ser um equipamento complexo, mas a operação em si é 
simples para uma empresa desfrutar de todos os benefícios.

Essa edição da Ammann Customer Magazine mostra nossos esforços para incor-
porar tecnologia intuitiva na linha de produtos.

Dentre os novos produtos presentes nas centrais misturadoras de asfalto ValueTec, 
que utilizam o sistema de controle CS100. O sistema fornece eficiências para reduzir 
custos e melhorar lucros – e o faz de uma forma amigável ao usuário. 

As novas páginas incluem também diversos compactadores com engenharia 
avançada para ajuste rápido no canteiro de obras. O rolo com pneus pneumáticos 
ART apresenta um sistema de lastragem de fácil carregamento que ajuda os opera-
dores a fazerem mudanças e depois retornarem à compactação. Novas máquinas de 
compactação tandem incluem uma junta articulada que possibilita o ajuste rápido 
do tambor a partir de configurações em linha e em desvio. Esses ajustes melhoram 
de forma considerável a produtividade e causam pouca inconveniência.

Outra novidade é o ServiceLink Plus, que é um sistema avançado de gestão de 
frotas que pode rastrear o tempo ocioso de uma pavimentadora, além do horário de 
viagem, consumo de combustível, velocidade de pavimentação etc.

Há evidências de avanços tecnológicos em produtos lançados anteriormente tam-
bém. Folheie a revista para ver inúmeros exemplos de tecnologia em canteiros de 
obras relativos a usinas de asfalto e concreto, bem como pavimentadoras compacta-
dores e equipamentos leves.

Ao desenvolver tais produtos avançados de alta tecnologia, a equipe da Ammann 
garantirá que as usinas e máquinas permaneçam intuitivas de modo que os clientes 
possam tirar o máximo proveito de todas as vantagens. 
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Avanços evidentes em usinas de asfalto,  
máquinas leves e pesadas, além de serviços
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As usinas misturadoras de asfalto são fun-
damentais para a utilização bem-sucedida do 
asfalto reciclado (RAP). Porém, empresas como 
a Intrakat, uma das principais empresas de 
construção na Grécia, sabe que a preparação 
adequada do RAP é essencial para o processo 
também.

Esse conhecimento levou a Intrakat a com-
prar um triturador RSS 120-M da Ammann, um 
separador de ferro e uma peneira vibratória 
– uma máquina móvel que prepara asfalto 
reciclado para o uso em uma usina de asfalto.

“Utilizamos o triturador para assegurar 

que nós atendamos às proporções exigi-
das de modo que nós possamos reciclar as 
instalações de produção”, disse Panagiotis 
Anagnostopoulos, engenheiro civil da Intrakat 
que muitas vezes trabalha em projetos aero-
portuários na Grécia.

Pelo fato de a Intrakat ser uma empresa 
grega, há muito trabalho realizado entre 
as ilhas em que o agregado pode ser limi-
tado – e o fácil transporte da máquina é uma 
prioridade. “O triturador é especialmente 
importante em ilhas e outras áreas de difícil 
acesso”, disse Anagnostopoulos. “Também por 
motivos ambientais, é essencial que nós utili-
zemos materiais reciclados para limitar nossas 
necessidades”.

A instalação do RSS 120-M é fácil também. 
“Exige menos de uma hora para ajustar e 
começar a trabalhar”, disse Anagnostopoulos. 
“É totalmente portátil. Pode ser transportado 
de caminhão para qualquer local”.

Um único operador pode operar a má-
quina, que é composta por um triturador que 
utiliza dois eixos rotativos de baixa velocidade 
eletricamente acionados. O RSS 120-M contém 

placas intercambiáveis blindadas e dentadas, 
bem como linguetas hidráulicas que esmagam 
o material de forma gradativa. Esta tecnologia 
patenteada reduz significativamente o requisito 
de energia, o que leva a economias substan-
ciais de combustível.

A tecnologia permite o esmagamento das 
placas betuminosas, tanto moídos quanto 
pedaços grandes. Minimiza também os finos 
(filler) que tornam o RAP pegajoso e difícil de 
se trabalhar.

Motores elétricos asseguram esmagamento 
e peneiramento consistentes, independente-
mente do ambiente de trabalho ou condições 
climáticas. A máquina é capaz de processar até 
180 toneladas de materiais de reciclagem por 
hora.

Vários esforços ecológicos são incorporados 
na máquina para minimizar poeira, ruídos e 
emissões.

Com sua mobilidade, produtividade e tecno-
logia patenteada de trituração e esmagamento, 
o RSS 120-M é ideal para a Intrakat – ou 
qualquer empresa – buscando aumentar seus 
esforços de reciclagem.

RSS 120-M AJUDA  
EMPRESA A UTILIZAR  

ASFALTO RECICLADO (RAP)

Máquina portátil chega pronta para o trabalho

Panagiotis Anagnostopoulos,  

Engenheiro Civil, Intrakat

O RSS 120-M é capaz de processar até 180 toneladas de materiais de reciclagem por hora.
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Rolos em tandem leves
Os novos rolos em tandem leves da 

Ammann facilitam o trabalho dos operadores 
perto de obstruções, tal como em calçadas.

Os modelos ARX 23-2 T4f, ARX 23-2C T4f, 
ARX 26-2 T4f e ARX 26-2C T4f apresentam 
motores Kubota que cumprem com as normas 
dos EUA de emissões Tier 4 Final e estão 
prontos para a UE estágio 5. As versões “C” 
são máquinas de combinação, que utilizam 
tambores de aço na parte frontal e quatro 

pneus pneumáticos na parte traseira.
Outras melhorias incluem a nova junta de 

articulação que possibilita o ajuste rápido do 
tambor a partir de configurações em linha 
e em desvio. Os rolos que estão em desvio 
podem trabalhar perto de obstruções. Os 
operadores precisam observar apenas um 
tambor, sabendo que o segundo estará a uma 
distância segura da obstrução. A definição em 
linha, que permite distribuição igual de forças 
de compactação, é preferível em canteiros de 

obras mais abertos.
A junta de articulação, que possibilita o 

ajuste em linha/desvio, não necessita de 
manutenção.

Rolos com pneus ART
O novo rolo hidrostático com pneus ART 

280 da Ammann apresenta uma cabine 
reprojetada e um sistema de lastros que pode 
ser rápida e significantemente ajustado. A 
excelente facilidade de manutenção é outro 
recurso fundamental.

O rolo está disponível com motores que 
satisfazem os mais variados níveis de emissões. 
Bom desempenho tanto em solo quanto em 
asfalto. As aplicações incluem estradas, ferro-
vias, aeroportos, barragens, zonas industriais e 
áreas residenciais.

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. Isso se traduz como um ajuste 

NOVOS PRODUTOS

As mais recentes usinas e máquinas

O novo rolo pneumático com pneus ART 280 da Ammann apresenta cabine e sistema de lastros redesenhados.

A linha de compactadores tandem leves permite um ajuste rápido 

de tambores em configurações desde em linha até deslocados.



de carga por pneu de 1,125 kg a 3,500 kg. 
A facilidade e o peso do ajuste do lastro são 
únicos no mercado.

Fábricas de asfalto ValueTec
A Ammann apresentou as usinas misturado-

ras de asfalto ValueTec, perfeita para atender 
às necessidades de empresários que desejam 
processos simples e a capacidade de personali-
zar posteriormente com mais opções.

“Essas usinas podem variar de muito básicas 
até as muito mais avançadas, dependendo das 
necessidades e anseios do empresário”, disse 
Sunil Sapru, Diretor Regional da Ammann na 
Índia. “A ValueTec oferece o menor custo com 
ciclo de vida dos produtos de todas as usinas 
neste segmento. Essas usinas têm tudo a ver 
com valor”.

As usinas de lotes também têm potencial de 
reciclagem. “As opções personalizadas incluem 
componentes que permitem a utilização de 
25% a 40% de asfalto reciclado (RAP)”, disse 
Martinho Fernandes, Gerente Comercial da 

Ammann na Índia. “Existe uma opção de mis-
tura de espuma para a produção de mistura 
a quente que economiza energia, bem como 
capacidades para aditivos líquidos e sólidos 
que ajudam o cliente a ajustar as misturas para 
um projeto específico”.

O intuitivo sistema de controle CS100, 
experimentado e testado nos mais severos 
ambientes do mundo, é fundamental para as 
usinas. O sistema fornece eficiência durante 
a produção e também disponibiliza relatórios 
estatísticos integrados para revelar oportuni-
dades de redução de custos.

Muitos dos recursos das usinas são construí-
dos também em torno do fornecimento de efi-
ciência – e, basicamente, em torno da redução 
de custos, melhorando assim os lucros.

ServiceLink Plus para pavimentadoras
O sistema altamente avançado de gestão de 

frotas da Ammann agora está disponível para 
pavimentadoras de asfalto. 

O ServiceLink Plus é um sistema de telemá-
tica inteligente que ajuda a otimizar a utiliza-
ção de frota, reduz os custos com manuten-
ção e fornece outras eficiências que resultam 
em melhoria da lucratividade.

O ServiceLink Plus pode rastrear o tempo 
ocioso de uma pavimentadora, além de horá-
rio de viagem, consumo de combustível, velo-
cidade de pavimentação e outros indicadores 
de produtividade. Um recurso do Microsoft 
Excel permite que os dados sejam exportados 
e processados para análise adicional.

A Ammann apresentou pela primeira vez 
o ServiceLink para equipamentos leves no 
começo deste ano. O inovador sistema digital 
de gestão de frotas recebeu recentemente o 
prestigioso prêmio de inovação de serviços 
DLR por um júri de especialistas e profissionais 
da indústria de construção.

AMMANN.COM 5

As centrais ValueTec podem variar de básicas a muito avançadas, 

de acordo com as necessidades do cliente.
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A Ammann tem um processo de atualiza-
ções comprovado. Custa uma pequena fração 
do preço de uma usina nova e está disponível 
para produtos de mistura de asfalto feitos pela 
Ammann e outros fabricantes.

Quais os principais benefícios que você conse-
gue com um atualizações?

Atualizações ambientais
Tanque de asfalto: O sistema de tanque de 

asfalto E-Bit aquecido eletricamente oferece 
tanta economia de energia que o retorno do 

investimento da substituição em si ocorre em 
alguns anos apenas. As economias resultam do 
controle inteligente de vários circuitos de aqueci-
mento e a utilização de baixos valores de energia. 
A segurança operacional é melhorada também.

Filtro de mangas: Você ainda está utilizando 
um processo de extração de poeira úmida? Os fil-
tros de mangas utilizam métodos atualizados que 
atendem diretrizes mais rigorosas de emissões e 
reduzem os custos operacionais também. A insta-
lação é rápida e a manutenção é mais fácil.

Redução de ruídos: Níveis reduzidos de ruí-
dos são sempre bem-vindos e, em muitos locais 

urbanos, os requisitos relativos ao som estão 
sendo mais restritivos. O supressor de ruídos de 
conduto Ammapax® é econômico e fácil de ins-
talar. Ele é eficaz também com níveis de pressão 
de ruídos reduzidos até 20 dB. O supressor não 
impacta a produção diária.

Misturas de baixa temperatura: Asfalto com 
temperatura inferior oferece múltiplos benefícios 
– incluindo reduções no uso e nas emissões de 
combustível. Uma atualização permite a utiliza-
ção do asfalto espumado, ceras e outros aditivos. 
Ciclos de mistura alternativa e asfalto modificado 
podem ser utilizados também.

Melhorias tecnológicas
Queimadores: Novos queimadores apre-

sentam engenharia e vantagens tecnológicas 
integradas que melhoram a eficiência em custos 
e a produção. Um queimador atualizado permite 
a utilização de vários tipos de combustíveis e 
reduz os níveis de ruídos. O reajuste é totalmente 
integrado para corresponder de forma precisa à 
central existente. O projeto é sólido e com vida 
útil longa.

Misturador: O misturador Amix de alta efici-
ência comprovada é uma substituição perfeita 
para quase todas as usinas. Trata-se de um mis-
turador de grandes dimensões com um projeto 
compacto e tecnologia integrada, tornando-o a 
solução menos custosa – e a mais eficaz – para 
aumentar a capacidade da central.

Sistema de controle: A conversão para o 
sistema de controle as1 a partir de um sistema 
Ammann antigo, ou de um outro fabricante. Os 
operadores perceberão imediatamente a melho-
ria de funcionalidade, confiabilidade, capacidade 
intuitiva e facilidade de manutenção. O sistema 
de controle pode ser convertido de maneira 
gradual.

Sistema de reciclagem: O uso de asfalto 
recuperado é uma necessidade nos dias de hoje. 
A Ammann oferece soluções de reciclagem 
personalizadas. A qualidade do asfalto é mantida, 
mesmo com o acréscimo de altas porcentagens 
de asfalto reciclado (RAP).

O QUE VOCÊ CONSEGUE  
COM UMA ATUALIZAÇÃO?

Alguns proprietários de usinas misturadoras de asfalto optam por atualizações para 
atender aos códigos e normas da indústria em constante mudança. Outros escolhem 

atualizações para se beneficiar da nova tecnologia e dos componentes que podem 
impulsionar os lucros.
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Sistema de tanque de betume E-Bit proporciona 

economia de energia.



AMMANN.COM 7

Uma usina atualizada
Secador: Um novo secador otimiza a trans-

ferência de calor e pode incorporar uma linha 
expandida de materiais.

Misturador: O tempo de atividade será melho-
rado e a manutenção for reduzida.

Proteção contra desgaste: Amdurit® 
protege peças e componentes valiosos até três 
vezes mais do que o aço resistente ao desgaste. 
O sistema de proteção contra desgaste sob 
propriedade da Ammann melhorará também 
o tempo de atividade e reduzirá os custos com 
manutenção e mão de obra.

Um queimador atualizado 

permite a utilização de vários 

tipos de combustíveis e

reduz os níveis de ruídos.

A conversão para o sistema de controle as1  

a partir de um sistema Ammann antigo,  

ou de um outro fabricante.

“UM OLHAR MAIS DE PERTO TORNA O CASO 

DE UMA ATUALIZAÇÃO MAIS CONVINCENTE 

DO QUE NUNCA. A AMMANN OFERECE UMA 

ANÁLISE GRATUITA DE SUA USINA PARA 

AJUDAR A ENCONTRAR AS MELHORES 

OPORTUNIDADES PARA MELHORIA. ”
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Nota do editor: Esta é uma versão editada 
de um artigo que apareceu primeiramente no 
Schweizer Bauwirtschaft, escrito por Susanna 
Vanek.

A internet captura informações relevantes 
do mundo real, estabelece um elo entre elas e 
as disponibiliza em uma rede. A próxima etapa 
será a “internet das máquinas de construção 
de estradas”? A possibilidade é imensa.

Smart Site, um projeto de pesquisa com 
a participação de parceiros de consórcio de 
pesquisa e indústria, focado na integração da 
cadeia de logística como um todo e no pro-
cesso de trabalho de um local de construção 

de asfalto dentro de um sistema geral, via 
redes inteligentes baseadas na nuvem. O 
demonstrador final do projeto – renovação das 
superfícies das faixas de rodagem na rodovia 
L1206 em Filderstadt, Swabia (Alemanha) – 
forneceu provas impressionantes da pratici-
dade dessa solução. A Ammann estava dentre 
os participantes do projeto.

Uma causa fundamental da qualidade inade-
quada é que a construção de estradas envolve 
grandes quantidades de players trabalhando 
juntos com rígidos sistemas de planejamento 
central, controle e relatórios. Os fornecedores 
de sistemas normalmente oferecem soluções 
para segmentos individuais da cadeia de valor. 

Na prática, tais soluções podem apenas ser 
associadas para criar uma rede de valor agre-
gado por informações manuais e um alto grau 
de esforço local.

Até agora, não houve processos-padrão 
baseados em planejamento coordenado para 
permitir o encaminhamento de informações 
relevantes para controle da usina misturadora 
até o rolo. O resultado: a cooperação entre 
empresas e a implantação de diferentes tipos 
de equipamentos de construção recebem 
suporte inadequado dentro de um projeto 
de construção – se é que o recebem. Além 
disso, a garantia de qualidade posterior e a 
documentação das operações de construção 

SMART SITE CONECTA TODO  
O CANTEIRO DE OBRAS

Processo melhorado da usina até os rolos

O controle inteligente do processo de construção, incluindo a pavimentação, é o objetivo rincipal.



são dificultadas pelas falhas de sistema e 
atividades manuais

Kuno Kaufmann, Diretor de produtoso digi-
tais de máquinas do group Ammann, aponta: 
“Temos o objetivo de acabar com esse 
problema por muito tempo. É por isso que foi 
claro para nós desde o início que o projeto 
Smart Site conta com enorme potencial”.

Na qualidade de fornecedor de serviços 
completos para a construção de estradas, o 
Ammann Group foi um parceiro ideal para 
esse projeto. “O projeto de pesquisa Smart 
Site demonstrou, de forma impressionante, 
o potencial disponível de automação, redes 
de todos os players e controle dinâmico do 
processo”, disse Kaufmann.

“O Smart Site coleta e documenta dados 
que podem ser avaliados em relação ao 
ambiente, à máquina de construção e ao 
controle do processo de construção ao longo 
de toda a cadeia de valor para construção de 
estradas. Com base em planejamento central 

para toda a cadeia de valor, são fornecidas 
informações dinâmicas e decentralizadas para 
todos os players durante a execução; essas 
informações são relacionadas à usina mistura-
dora, à logística de transporte, à pavimenta-
dora automatizada e aos rolos controlados por 
assistência”.

Kaufmann alerta que é óbvio que as solu-
ções já estão disponíveis para aspectos como 
controle de compactação, mas existe um risco 
de que soluções isoladas desse tipo possam 
impedir a digitalização de ponta a ponta no 
longo prazo. Entretanto, é exatamente esse 
tipo de digitalização de ponta a ponta que o 
Ammann Group visa a conseguir.

A Q Point AG está produzindo uma plata-
forma digital independe de fabricantes para

o setor de construção. O lema é o seguinte: 
migração dos sites locais de construção analó-
gica para os sites digitais com redes regionais.

“A meta é o controle inteligente do processo 
de construção”, explica Kaufmann. “Isso é 
baseado no desenvolvimento de processos 
integrados de modelagem de informações da 
construção (BIM) e em feedback, análise e mo-
nitoramento de dados específicos da constru-
ção com base em contexto e semanticamente 
enriquecidos que são concentrados de forma 
situacional e autônoma. A meta é atingida 
por meio da troca de informações controladas 
de maneira autônoma dentre as máquinas da 
construção, entre o ambiente e a máquina da 
construção, e entre a gestão da construção e a 
máquina da construção”.

Dessa forma, um hub de informações é 
criado para todas as partes envolvidas em 
um projeto de construção. O resultado é 
que todos os elos na cadeia de valor para a 
construção de estradas de asfalto podem ser 
intimamente ligados. Isso também implica 

que a plataforma de informações deve ser 
independente de fabricante. “Ela deve ser 
aberta a todos, independentemente dos 
fabricantes de máquinas específicas, forne-
cedores de software e hardware ou usuários 
como empresas de construção de estradas”, 
disse Kaufmann. “Não temos como objetivo 
as soluções independentes isoladas. Pelo 
contrário, temos como finalidade uma solução 
geral com interfaces abertas em que todos os 
participantes no sistema sejam bem-vindos de 
forma igual – na verdade, queremos de fato 
que eles façam parte”.

O conhecimento acumulado a partir do 
projeto Smart Site também foi incorporado no 
trabalho de desenvolvimento da Ammann em 
outros produtos. Dentro do Smart Site, por 
exemplo, um estudo conceitual foi executado 
em um rolo que é acionado de maneira autô-
noma. Segurança é outro aspecto que merece 
destaque. Um vídeo mostra que da mesma 
forma que o monitoramento contínuo do grau 
de compactação da superfície da estrada, 
o rolo também é equipado com proteção 
integrada contra colisões. Ele para automati-
camente se uma pessoa estiver no caminho, 
prevenindo assim acidentes.

Os sites de construção de estradas, com 
seu principal gasto logístico, são especifi-
camente adequados para a digitalização. 
O projeto Smart Site recebeu apoio do 
Ministério Alemão de Economia e Tecnologia 
por meio de seu programa “Autonômica para 
Indústria 4.0”.
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O controle de compactação será coordenado com outros elementos 

com o objetivo de ir além de soluções isoladas.
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AS USINAS DA AMMANN TÊM UM 
PAPEL IMPORTANTE NA CONSTRUÇÃO 

DE RODOVIA NA TURQUIA

Usinas de mistura a frio também usadas na rodovia de Mármara

A produção das usinas misturadoras de asfalto 
e a capacidade da Ammann de usar fibras de-
sempenham um papel crucial na construção da 
rodovia de Mármara do Norte, na Turquia.

Uma parte considerável da rodovia, que serve 
como uma estrada de desvio de Istambul, foi 
completada. Uma boa parte do trabalho res-
tante foi realizada pela Nalbantoğlu İnşaat, uma 
empresa familiar, fundada em 1995.

A empresa completou uma série de projetos 
de alto padrão, incluindo a criação da mistura 
de asfalto para 70% das estradas em Kayseri, 
cidade onde a empresa tem sede.

A rodovia de Mármara do Norte ocupará uma 
grande parte do foco da empresa até o fim de 
2018. A Nalbantoğlu İnşaat está produzindo 
uma grande quantidade de mistura de asfalto 

para a quarta seção da rodovia, que será conec-
tada à ponte Osmangazi. O trabalho da empresa 
é um trecho de 36 km, em construção há cerca 
de três anos.

Quando finalizado, viajar para o terceiro aero-
porto internacional de Istambul será muito mais 
rápido, e o tráfego, aliviado, em algumas áreas 
de alto congestionamento.

“É um investimento muito importante, do 
qual a economia, a estrutura sociocultural e o 
turismo se beneficiarão”, afirma Ali Nalbantoğlu, 
presidente do conselho da empresa de asfalto. 
“O tamanho e a importância do projeto são 
enormes. Ser parte de um projeto tão impor-
tante é muito emocionante, tanto para mim 
quanto para toda a empresa. Por mais de 20 
anos, temos melhorado nossas técnicas de 

construção de estradas e engenharia e, com 
essa experiência e know-how, vamos completar 
o projeto no devido tempo e com sucesso”.

Inicialmente, a Nalbantoğlu İnşaat usou uma 
única Usina da Ammann, ABA UniBatch, no 
projeto. A usina foi escolhida por causa de seus 
baixos custos operacionais e pela alta capaci-
dade produtiva. O sistema opcional de aditivo, 
permitiu o uso da FiberTEK.

A primeira ABA UniBatch que a Nalbantoğlu 
İnşaat adquiriu foi tão bem-sucedida que, recen-
temente, foi adquirida uma segunda usina para 
o projeto. Além disso, a empresa adquiriu uma 
ABA UniBatch 340 com secadora de reciclagem 
RAH 50 para uso próximo a Kayseri. A empresa 
possui agora cinco usinas de asfalto Ammann.
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ABA UNIBATCH

Características e benefícios

• Uma grande variância de saída de 100 a 340 t/h 

• Versões estacionárias e semimóveis

• Projetada para uso global, com módulos de torres 

que facilitam o transporte 

• Tecnologia robusta e comprovada 

• Opcionais para adicição de aditivos, fibra,  

espumas de asfalto Ammann

• Pode ser montado e ampliado com inúmeras 

opções 

• Projetado para fácil integração de opções  

e tecnologias futuras 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 100–340 t/h

MISTURADOR / CONTEÚDO: 1.7–4.3 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 29–40 t

SILO DE ARMAZENAGEM DE MISTURA PRONTA: 

40 ou 30 t (2 Compartimentos)

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50 / RAH 60



QUALIDADE E PONTUALIDADE

Usina ValueTec fornece vantagem competitiva para os negócios

A Rana Builders (Pvt.) Ltd. se destaca dos 
concorrentes por atender a prazos apertados 
e entregar mistura de qualidade no processo.

A Dhaka, que é uma empresa localizada 
em Bangladesh, é especializada na constru-
ção de estradas, pontes e desenvolvimento 
de construções. Ao comprar uma nova usina 
misturadora de asfalto, a Rana quis um 
produto que pudesse ajudá-la a manter sua 
promessa de fornecer mistura de qualidade 
em tempo hábil. É por isso que escolheu 
ValueTec 80 Classic.

“O maior desafio que nossos negócios en-
frentam hoje é a manutenção da qualidade”, 
disse MD Alam, Diretor-Gerente da Rana 
Builders. “Fornecemos essa qualidade aos 
clientes. É isso que nos diferencia”.

Qualidade e pontualidade certamente 
ajudam a empresa a obter lucro. Porém, a 

usina misturadora de asfalto ValueTec 80 
Classic forneceu outros benefícios geradores 
de lucros também.

“Escolhemos também a usina ValueTec 
por causa da eficiência em custos que ela 
trouxe aos nossos negócios”, disse Alam. 
“Ela é eficiente em termos de combustível e 
exigiu menos tempo de envio, então a usina 
poderá estar implementada e em operação 
em breve”.

A usina tem a capacidade de 80 toneladas 
por hora. A Rana exigiu a produção de ape-
nas 70 toneladas por hora ou 840 toneladas 
por dia. A capacidade ajuda a assegurar 
que a mistura esteja disponível quando os 
clientes precisarem dela. Existe o elemento 
da qualidade também. “A mistura é maravi-
lhosa”, disse Alam.

Ele também elogiou a confiabilidade da 

ValueTec, que ajuda os negócios a cumpri-
rem os prazos e maximizarem as eficiências 
operacionais.

A usina cumpriu com sua promessa de 
eficiência de combustível. “O consumo de 
combustível é bem menor quando compa-
rado com outras usinas”, disse Alam.

O sistema de controle as1 é um outro 
benefício importante. “A operação é muito 
fácil e o sistema é seguro, inclusive operação 
do queimador”, acrescentou.

Alam destacou que a usina exige menos 
manutenção e elogiou o excepcional suporte 
ao cliente que os negócios dele receberam.

Alam recomendaria a usina? “Sim,” disse 
ele. “A ValueTec nos ajuda a atender às 
nossas necessidades de qualidade e pon-
tualidade. É uma usina eficaz, com baixo 
consumo de combustível e longa vida útil”.
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VALUETEC

Características e benefícios

• Motores de engrenagem acoplados de forma  

direta na maioria dos locais que reduzem os 

custos com combustível e manutenção. 

• Uma peneira que utiliza motores vibratórios 

robustos, permitindo a distribuição uniforme de 

agregado na superfície da rede da peneira. 

• Um queimador eficiente e filtro de saco que 

asseguram que os níveis de material particulado 

suspenso (SPM) estejam dentro dos limites e que 

as pegadas de carbono sejam mínimas.

• Altos padrões de segurança para proteger  

o pessoal da usina. 

• Um projeto pronto para o futuro que permite  

a incrementação contínua de atualizações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 80–260 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 1.2–3.3 t

SILO DE AGREGADO A QUENTE: 16–56 t

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MISTURA  

A QUENTE: 50–110 t

SISTEMA DE CONTROLE: CS100
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Características e benefícios

• Fluxo uniforme de material elimina segregação 

• Conforto incomparável do operador com controle do processo total 

• O eficiente conceito de propulsão reduz os custos operacionais 

• Projeto de mesa estável oferece excelentes superfícies para todas  

as larguras de trabalho 

• Sistema de controle inteligente proporciona resultados  

de pavimentação de altíssima qualidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PESO (INCLUINDO A MESA PADRÃO): 18 500 kg

LARGURA PADRÃO DE PAVIMENTAÇÃO: 2.55–5.1 m / 3–6 m

SISTEMA DE AQUECIMENTO: Gás ou elétrico

CAPACIDADE DO SILO: 13 t

MOTOR: Cummins

TIPO: QSB 6.7 – C190 (C200)

POTÊNCIA NOMINAL: 142 kW (149 kW)

A Ammann concluiu a primeira entrega da 
nova pavimentadora de grandes dimensões de 
esteiras, chamada AFT 700-3, para a empresa de 
construção Imboden. A demonstração na con-
venção InfraSuisse deixou a equipe de pavimen-
tação sem dúvidas sobre as vantagens tecnológi-
cas e sobre o inteligente sistema de controle da 
máquina o PaveManager 2.0.

“A categoria do tamanho fornece exata-
mente o que nós estamos procurando em uma 
pavimentadora”, disse Felix Böni, encarregado de 
obras da equipe de pavimentação da Imboden. 
“Possui a produtividade que nós precisamos 
combinados com uma vida útil longa graças aos 
componentes testados e aprovados, bem como 
novos recursos como o sistema de acoplamento 
TruckAssist”.

Um estacionamento grande de uma empresa 
farmacêutica no cantão suíço de Valais foi o ce-
nário do primeiro canteiro de obras da pavimen-
tadora. A máquina precisou de dois dias para 
colocar a camada de asfalto de alta qualidade 

que pode também suportar chuvas fortes. Todo 
o estacionamento foi projetado sem qualquer 
drenagem adicional. O asfalto foi fornecido por 
uma central misturadora de asfalto da Ammann 
operada pela Imboden.

A equipe precisou de menos de um dia para a 
camada-base e um dia para a camada superior. 
O estacionamento de grandes dimensões, de 
5.400 m2 foi pavimentado com uma largura de 
4 a 5 m e uma espessura de 8,5 cm. Larguras 
de pavimentação de até 10 m são teoricamente 
possíveis com a AFT 700-3.

A produtividade foi impressionante. A AFT 
700-3 demonstrou de forma eficaz a sua capaci-
dade de produção de até 800 toneladas métricas 
por hora.

Foi muito fácil para a equipe aprender a utilizar 
o sistema de controle de máquina PaveManager 
2.0. O sistema moderno monitora todo o 
processo de pavimentação e fornece feedback 
preciso.

Também intuitivo é o opcional TruckAssist, 

um sistema que simplifica a comunicação 
entre o operador da máquina e o motorista do 
caminhão, além de permitir acoplamento e e 
a descarga da mistura asfáltica sem percalços. 
É padrão o sistema de impacto seguro – um 
sistema de acionamento com amortecimento hi-
dráulico que ajuda na maciez do tapete. Permite 
a utilização de qualquer modelo de caminhão 
popular para enchimento. O escopo do serviço 
da Ammann inclui também a documentação de 
treinamento para motoristas de caminhão.

A rápida e ininterrupta integração no processo 
de trabalho da empresa de construção exempli-
fica a liderança da Ammann na área de serviço 
e de atendimento ao cliente. “O suporte e o 
serviço da Ammann são incontestáveis”, disse o 
gerente de construção Mario Truffer.

Um especialista da Ammann e um engenheiro 
de serviços ajudaram a dar início às coisas. “O 
serviço abrangente de atendimento ao cliente 
da Ammann é um ponto a mais para nós”, disse 
Böni.

 A AFT 700-3 DEMONSTRA PRODUTIVIDADE

Pavimentadora de grandes dimensões é lançada

“A PAVIMENTADORA  

DE ESTEIRA AFT 700-3 

DE ALTO DESEMPENHO 

ESTÁ DISPONÍVEL COM 

UMA MESA VIBRATÓRIA 

COMBINADAS, UMA MESA DE 

ALTA COMPACTAÇÃO OU UMA 

MESA RÍGIDA COM UMA LARGURA 

DE PAVIMENTAÇÃO DE 10 M. ”  

Urs Zimmerli (frente), engenheiro de serviços da Ammann, dá ritmo a um operador de pavimentadora Imboden no PaveManager 2.0.
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A minipavimentadora Ammann AFW 150-2 
cortou as despesas pela metade durante um 
recente projeto de construção de uma linha de 
água em Barka, Omã.

“A utilização da minipavimentadora propor-
cionou 50 por cento de economia de tempo e 
de custos,” disse o Sr. Jeganathan, da SM Infra 
LLC, especialista em projetos como instalação de 
tubulações de água, reservatórios de concreto, 

estações de tratamento de água, 
shopping centers e edifícios 
comerciais e industriais. “A velo-
cidade das operações também 
reduziu bastante os problemas de 

tráfego”.

A AFW 150-2 foi utilizada em um projeto de 
instalação de tubulação que se estendeu por 8 
km. O projeto teve um impacto social significa-
tivo, dando a 130.000 moradores a acesso a um 

sistema de água melhorado.
Uma parte da estrada existente foi removida e 

o tubo subterrâneo para a água foi instalado. 
Foram realizadas operações de aterro e 

compactação, seguidas pelo fechamento da vala 
com a minipavimentadora Ammann, que colocou 
uma camada de asfalto de 80 mm. As larguras 
de pavimentação variaram de 600 mm a 1000 
mm em diferentes trechos e a flexibilidade da 
minipavimentadora da Ammann proporcionou 
vantagens significativas.

A SMC Infra também notou que a qualidade 
e o acabamento foram em muito melhorados 
quando comparados aos métodos de pavimenta-
ção que empregavam inicialmente. Por exemplo, 
o asfalto teria sido despejado por carregado-
res orientados para deslizamento, varrido e 
compactado.

“O trabalho anterior era manual, o que fazia 
dele muito lento, e a qualidade eram baixíssi-
mas”, disse o Sr. Jeganathan. “Agora o trabalho é 
mais rápido e mais fácil, 
e a qualidade é melhor 
também. A pavimen-
tadora se movia a um 
ritmo de 10 metros por 
minuto, o que é mara-
vilhoso nessa aplicação. 
O trabalho de pavimen-
tação durou dois meses 
e envolveu a colocação 
de 4000 toneladas de 
mistura”. 

O Sr. Jeganathan também mencionou quão 
mais fácil a minipavimentadora Ammann fez o 
trabalho. “Algumas das estradas eram estreitas 
e com tráfego pesado”, ele disse. “Se tivés-
semos que usar nosso método convencional, 
manual, o progresso teria sido realmente muito 
lento. Entretanto, com a minipavimentadora da 
Ammann, pudemos trabalhar em uma velocidade 
rápida, mesmo em locais com tráfego pesado 
e apertado. Mesmo fazer o carregamento com 
carregadores orientados para deslizamento foi 
um processo simples e rápido”.

A minipavimentadora ajudou até mesmo a em-
presa evitar multas. “Graças à minipavimentadora 
da Ammann, completamos o projeto dentro do 
prazo e evitamos uma situação de multas junto 
às autoridades locais”, disse o Sr. Jeganathan.

“Se tivéssemos feito esse projeto manual-
mente, teríamos sido penalizados pela prefeitura 
por causa de atrasos. Mas com a ajuda dessa 
pavimentadora, terminamos o projeto no prazo”.

MINIPAVIMENTADORA 
PROPORCIONA GRANDES 

ECONOMIAS

A qualidade aumenta ao mesmo tempo que os custos são cortados pela metade

Características e benefícios

• Ideal para locais mais estreitos devido à limitação 

da largura e ao raio de rotação de 950 mm 

• O painel de controle intuitivo e um volante 

ergonômico permitem uma operação simples 

• Um helicoidal grande com diâmetro de 120 mm 

otimiza a distribuição de material na frente  

da largura da meda completa 

• Para controlar o fluxo de materiais para o sistema 

de nivelamento, a AFW 150-2 apresenta um novo 

e exclusivo sistema divisor de fluxo como padrão 

• Mesa hidráulica e extensível aquecida a gás 

• Sistema vibratório hidráulico para a mesa (opção) 

• Transmissão hidrostática completa com controle 

eletrônico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PESO EM OPERAÇÃO (CECE): 1150 kg

INTERVALO DE PAVIMENTAÇÃO: 250–1650 mm

CAPACIDADE DO SILO: 0.6 m3

MOTOR: Hatz

TIPO: 1B40

POTÊNCIA NOMINAL: 6.3 kW

A minipavimentadora FW 150-2 melhorou a qualidade e a produtividade.
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GTP é uma empresa familiar independente 
sob propriedade e gestão dos irmãos Pruvo 
na comuna francesa de Cauchy-à-la-Tour 
próxima à Béthune na região de Altos da 
França. Localizada em uma antiga alvenaria, a 
empresa tem a especialidade de reciclar vários 
materiais com um foco específico em resíduos 
de estradas. Com a finalidade de diversificar 
suas atividades, a GTP voltou sua atenção 
ao concreto misturado pronto e à produção 
de cascalho tratado de modo a atender à 
demanda local e também cumprir com seus 
próprios requisitos de produção.

As especificações de desempenho eram 

claras. Os dois empreendedores queriam uma 
central fixa de alta qualidade com capacidade 
para expansão, que tivesse como oferecer 
uma variedade de opções técnicas, bem como 
prazos curtos de entrega.

Após uma licitação, a GTP estreitou sua 
escolha para centrais misturadoras de concreto 
da Ammann, que agora desfrutam de uma 
excelente reputação no mundo todo. A central 
CBS 105 Elba foi selecionada por conta de 
seu conceito modular que permite adaptação 
de seus componentes. O Sr. Arnaud Pruvo, 
Presidente da GTP, comenta: “Escolhemos a 
Ammann porque seu departamento de vendas 

é bastante responsivo e o serviço de pós-ven-
das é de alta qualidade. A Ammann soube 
ouvir os nossos requisitos”. 

Projetada para assegurar a produção de 
concreto-padrão em 105 m3/h, misturado em 
30 segundos, essa central está atualmente 
equipada com quatro silos de armazenamento 
de agregados de 80m3. Para expandir a 
instalação, o estudo de localização prevê um 
silo de agregado adicional no futuro próximo 
para fornecer 100m3 no total, bem como um 
quarto silo aglutinante de 60 toneladas. Esses 
agregados são transferidos para o misturador 
de eixo horizontal (volume: 2m3) por meio de 

NOVA CENTRAL MISTURADORA DE 
CONCRETO CBS 105 ELBA DA AMMANN 

NA REGIÃO DOS ALTOS DA FRANÇA

A central foi selecionada em parte por causa do seu conceito modular.
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um carrinho. A estrutura para mistura é total-
mente galvanizado para fornecer alto grau de 
proteção contra corrosão. Exige-se pouquís-
simo trabalho de manutenção para a central 
e, em específico, para o misturador: a camada 
protetora é ajustada sem parafusos, por isso 
que o trabalho de manutenção é mantido em 
nível mínimo. 

O sistema de controle automático as1 da 
Ammann fornece suporte e acompanhamento 
da produção. “O as1 é de fundamental impor-
tância para garantirmos a qualidade. Essa tec-
nologia coleta e processa dados e indicadores-
-chave que nos permitem oferecer produção 
confiável aos nossos clientes ao mesmo tempo 
que otimizam o consumo de matérias-primas 
e energia. Para clientes individuais e multina-
cionais afins, nossa central está pronta para 
fornecer uma vasta quantidade de fórmulas 
para todos os tipos de utilização, desde de 
variedades de concreto-padrão até concreto 
para fins técnicos, bem como novos concretos 
decorativos”, conclui Arnaud Pruvo.

CBS ELBA

Características e benefícios

• Plataforma de mistura generosamente dimensionada 

• Montagem em +/- 0. Sem necessidade de poço  

de alimentação 

• Redução de poeira significativa através da central  

de despoeiramento opcional 

• Adição de aditivos e produtos especiais como opção possível 

• Instalação sem alicerce sobre estruturas de aço como opção  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

TIPO DE MISTURADOR: Misturador compulsório  

de Eixo Único ou Duplo

PRODUÇÃO MÁXIMA DE CONCRETO FRESCO  

COMPACTADO: 107–138 m³/h

VOLUME DO MISTURADOR: 2000–3333 l

ESTOQUE AGREGADO ATIVO: 105–312 m³

COMPONENTES MÁXIMOS: 3–12 / 4–12

TIPOS MÁX. DE CIMENTO: 6
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Sim – e os números provam isso, de acordo 
com Siddharth Shah, Diretor na RKC Infrabuilt 
Pvt. Ltd., Ahmedabad, Índia.

“É muito econômica comparada a todas as 
plantas”, disse Shah. “Temos economizado 
grandes quantias”.

Uma habilidade para utilizar asfalto reciclado 
(RAP) no lugar de agregado virgem é fundamen-
tal em termos de redução de custos. Além disso, 
a ABA UniBatch pode manter alta qualidade de 
mistura ao mesmo tempo que redireciona o RAP.

“A usina fornece excelente mistura asfáltica”, 
disse Shah. “O filtro de mangas é fantástico. O 
tambor é bom para asfalto reciclado também. 
Essas são algumas das coisas que nos levaram a 
comprar esta usina”.

Um fator específico e significativo para a RKC 
escolher a ABA UniBatch foi a capacidade da 
usina em adicionar material de reciclagem a 
quente e a frio. Existe uma demanda crescente 
pela utilização de RAP na Índia, então a usina 
atende bem o mercado indiano. É um exem-
plo de uma usina construída na Índia, para 

aquele mercado específico, mas utiliza 
tecnologia europeia também.

A usina pode também acessar um 
gerador de espuma que produz as-
falto em uma temperatura reduzida. 

Esse asfalto de baixa temperatura 
(chamado de “asfalto morno” na 
Índia) tem a mesma qualidade 
da mistura tradicional, mas 

exige menos combustível na produção. Além 
disso, as emissões são menores e a equipe de 
pavimentação fica mais confortável trabalhando 
com a mistura com temperatura menor.

Shah disse que a natureza intuitiva do sistema 
de controle as1 de propriedade da Ammann 
possibilita a produção de todas as misturas.

“O as1 é um software fantástico”, disse Shah. 
“Nunca vi um software como esse antes. Ele 
dá uma descrição completa da usina como um 
todo”.

Shah mostrou também a satisfação de a 
ABA UniBatch atender aos níveis esperados de 
produção. “A Ammann é a única fornecedora 
que mantém suas capacidades prometidas 
em relação à usina”, disse Shah. “As outras se 
vangloriam pelas grandes capacidades e depois 
atingem apenas 70% a 80%. A Ammann sempre 
atinge as capacidades prometidas”.

A RKC tem tido a necessidade de alta produ-
ção em alguns projetos recentes de construção 
de estradas em larga escala. “A usina produziu 
130 mil toneladas em menos de 100 dias”, disse 
Shah.

Martinho Fernandes, Gerente Comercial 
da Ammann e das usinas da Apollo na Índia, 
analisou muitas usinas naquele país e em loca-
lizações em todo o mundo. Muitas vezes, ele 
pode apresentar números complexos relativos às 

Siddharth Shah,  

Director at RKC Infrabuilt Pvt. Ltd.

UMA USINA MISTURADORA DE ASFALTO ABA UNIBATCH DA AMMANN AJUDA  
A OBTER LUCROS COMERCIAIS?

Uma das razões principais pelas quais a RKC Infrabuilt escolheu a central ABA UniBatch foi sua capacidade de adicionar material de reciclagem quente e frio.

 TRANSFORMANDO RESÍDUOS EM LUCROS

Usina misturadora de asfalto da Ammann utiliza asfalto reciclado
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Por favor Escaneie o Código QR 
para assistir ao video

eficiências e basicamente às 
reduções de custos que a usina 
ABA UniBatch fornece.

• A ABA UniBatch pode desenvolver uma 

mistura que utiliza até 40% de RAP 

quente e 25% de RAP frio. Oferece tam-

bém uma opção de mistura de espuma e 

aditivos sólidos.

• O tempo de atividade da usina da RKC é 

próxima de 100%.

• A vida útil das peças é aumentada em 

25% por causa da metalurgia avançada 

da ABA UniBatch.

• O sistema de acionamento direto dos mo-

tores de engrenagem reduz o consumo 

de energia em 10% e a manutenção em 

20%.

• Pesquisa e desenvolvimento têm levado a 

esforços voltados à tecnologia susten-

tável (conhecida como verde), incluindo 

um queimador eficiente e filtro de saco 

que asseguram menos de 20 mg/Nm3. 

Isso tem fornecido créditos adicionais de 

carbono aos clientes.

Fernandes diz que a central usina está pronta 
para a próxima rodada de desafios também. 
“A ABA UniBatch está “pronta para o futuro” 
também, o que significa que os clientes podem 
incorporar nova tecnologia de forma fácil na 
medida em que ela se tornar disponível”, disse 
ele.

Martinho Fernandes,   

Regional Commercial Manager Plants - India   

O proprietário da central disse que a 

ABA UniBatch é capaz de manter alta 

qualidade quando utiliza asfalto reciclado.



As instalações mudaram de Narangba 
para um novo local cerca de 10 km ao 
norte de Caboolture.

“Esta mudança é um reflexo do cresci-
mento da Ammann na região e do nosso 
compromisso em atender os clientes por 
meio de treinamento, serviço e disponibili-
dade de produtos e peças”, disse Hans-
Christian Schneider, CEO da Ammann. 
“Nós crescemos e nos tornamos um líder 
naquele mercado, e esse investimento 
reflete isso”.

As novas instalações incluem um de-
pósito que é 40% maior, um aumento de 
50% no espaço do escritório e um novo 
centro de treinamento melhorado.

O RSS 120-M foi apresentado na Hillhead 2018, 
uma feira do setor de exploração  
de pedreiras em junho em Buxton, Reino Unido.

Ammann Austrália muda para novas instalações  
Um sólido crescimento levou a Ammann Austrália a realocar sua matriz, seu depósito e 
seu centro de treinamento para melhor servir seus clientes na região.

Estiveram presentes na grande inauguração (da esquerda para a direita): Martin Knott, Rohan Anderson, 

Hans-Christian Schneider, Paul Vandersluis, Rico Loeppen e Scott Rickardss.

NOVIDADES E EVENTOS

Attending from Ammann were (left to right) Stephen McDonough,  

Sandro Baumgartner, Stefan Gosebrink, Patrick McKelvey and Michael Halada.
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A Rodovia Orbital, sendo construída em 
fases, estabelece a rota de tráfego na região 
de Doha. É uma parte crucial do futuro 
econômico do Qatar e será de fundamen-
tal importância quando houver a Copa do 
Mundo da FIFA em 2022 por lá.

A parte do projeto da Rodovia Orbital na 

Cidade de Al Shamal está em andamento. 
Para ajudar a concluir o projeto, a contratada 
Bin Omran Trading & Contracting recebeu 
recentemente a entrega de 20 compactado-
res de solo ASC 100 da Ammann e 20 rolos 
tandem ARX 23 e ARX 26.

AMMANN.COM 19

A Ammann participou da CTT RÚSSIA 
2018, uma feira de tecnologia  
e equipamentos de construção  

que ocorreu em Moscou em junho.

As instalações ampliadas da fábrica de 
última geração da Ammann India Private 

Ltd. foram apresentadas durante o evento 
Techno Days 2018 em abril.

Rolos da Ammann em trabalhos no projeto da FIFA  
Rolos da Ammann estão ajudando a adiantar um importante projeto de construção próximo a Doha, Qatar.

Acima, os integrantes da equipe de Stroitelnie Mashiny, o novo 

revendedor Ammann, reunidos em frente a um compactador.  

À esquerda, é exibida uma gama de pavimentadoras e máquinas 

de compactação da Ammann.



UMA 
MÁQUINA  

3 EM 1

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann.com 
PMP-2123-00-P2 | © Ammann Group

TRITURADOR DE RECICLAGEM RSS 120-M DA AMMANN
O RSS 120-M da Ammann é um britador, separador de ferro e peneira – todos compondo  
uma mesma máquina – e é ideal para a reciclagem de asfalto, desde materiais fresados  
a placas de asfalto. A máquina apresenta tecnologia patenteada que permite uma britagem 
eficiente e suave, resultando em poucas partículas finas.

Principais recursos:

• Capacidade de produção de 180 toneladas por hora

• Baixos índices de emissões de poeira e de ruídos

• Gerenciamento de parâmetros remotos ou locais

• Da instalação à produção em 30 minutos

• Transporte padrão em caminhão semirreboque


