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Teknoloji, gerek evde gerekse iş yerlerinde olmak üzere 
günlük yaşamlarımızda önemli bir rol oynar. Bu durum; 
yol yapım, inşaat ve peyzaj endüstrilerinde yer alan bizim 
gibi çalışanlar için de geçerliliğini sürdürüyor.

İleri düzey plentlere ve makinelere, daha önce hiç 
olmadığı kadar yüksek bir talep olduğunu görüyoruz. 
Müşteriler; yakıt kullanımı, emisyon ve emniyet açısından 
bu yüksek teknolojili ürünlerin sağlayabileceği verimlilik-
leri talep ediyor.

Bu tür geliştirmeler, plentleri ve makineleri karmaşık araçlar haline getiriyor. 
Buradaki tehlike, operatörlerin çok daha karmaşık hale gelen bu araçları düzgün 
bir şekilde kullanmayı çok kısa bir sürede öğrenmek zorunda kalmasıdır.

Ammann olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arka planda sessiz 
bir şekilde çalışan en ileri teknolojileri geliştirmeye odaklanacağız. Evet, plent 
veya makine karmaşık birer ekipman olabilir. Ancak operasyon, maksimum fayda 
sağlayacak şekilde basittir.

Ammann Müşteri Dergisinin bu sayısında, sezgisel teknolojileri ürün grubunun 
tamamında hayata geçirmeye yönelik çabalarımız anlatılıyor.

Yeni ürünler arasında, CS100 Kumanda Sistemini kullanan ValueTec Asfalt 
Karıştırma Plentleri yer alıyor. Maliyetleri düşürmek ve kârları yükseltmek için 
verimlilik sunan sistem, bunu kullanıcı dostu bir şekilde mümkün kılıyor. 

Yeni ürün sayfaları, aynı zamanda iş sahasında hızlı ayarlama yapma olanağı 
sağlayan ve ileri mühendislik teknolojisi içeren çeşitli kompaktörleri de içeriyor. 
ART Lastik Tekerlekli Pnömatik Silindir, operatörlerin değişiklik yaptıktan sonra 
tekrar sıkıştırma işlemine geri dönmesine yardımcı olan kolay yüklenebilir balast 
sistemine sahip. Yeni tandem kompaktörlerde ise sıralı konfigürasyonlardan 
dengeleme konfigürasyonlarına kadar hızlı tambur ayarlamalarını mümkün kılan 
belden kırma bir mafsal bulunuyor. Bu ayarlamalar, üretkenliği artırırken nere-
deyse hiç zorluk çıkarmıyor.

Piyasaya yeni sürülen başka bir ürün de asfalt makinesinin boşta kaldığı zamanı, 
ulaşım süresini, yakıt tüketimini, asfaltlama hızını ve daha fazlasını takip edebilen 
gelişmiş bir filo yönetim sistemi olan ServiceLink Plus.

Daha önce piyasaya sürülen ürünlerde de çeşitli teknolojik gelişmeler bulunu-
yor. Dergiyi inceleyerek asfalt ve beton plentlerindeki iş sahalarında kullanılan 
teknolojilere, ayrıca döşeme makineleri, kompaktörler ve hafif ekipmanlara ilişkin 
örnekler görebilirsiniz.

Ammann ekibi, bu ileri teknoloji ürünleri geliştirerek müşterilerimizin tüm avan-
tajlardan sonuna kadar yararlanması için plentlerin ve makinelerin sezgiselliğini 
sürdürmesini sağlıyor.
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Asfalt plentleri, geri dönüştürülmüş asfaltın 
(RAP) başarılı bir şekilde kullanılması için kritik 
derecede önemlidir. Ancak Yunanistan’daki en 
büyük inşaat şirketlerinden biri olan Intrakat gibi 
firmalar, RAP’ın düzgün bir şekilde hazırlanma-
sının da süreçte önemli bir etmen olduğunun 
bilincindedir.

Bu farkındalığı Intrakat’ı, geri dönüştürülmüş 
asfaltı asfalt plentinde kullanım için hazırlayan, 
Ammann imzalı mobil makine RSS 120-M Taş 
Kırma, Demir Ayırma ve Eleme Makinesini almaya 
yöneltti.

Yunanistan’da genellikle havaalanı projele-
rinde Intrakat ile birlikte çalışan inşaat mühendisi 
Panagiotis Anagnostopoulos şu açıklamada 
buluyor: “Üretim plentinde geri dönüşüm işlemi 
yapabilmemiz için gereken oranları karşıladığı-
mızdan emin olmak üzere taş kırma makinesini 
kullanıyoruz işareti eksik.

Intrakat’ın Yunan kökenli bir firma olduğu göz 
önüne alındığında, agregat miktarının muh-
temelen sınırlı olduğu bazı adalarda çok fazla 
sayıda çalışma yapılması gerekiyor. Dolayısıyla 
makinenin kolay taşınır olması bir öncelik haline 
geliyor. “Taş kırma makinesi, adalarda ve kolay 
erişim sağlanamayan diğer bölgelerde özellikle 
önemli” diyor, Anagnostopoulos. “Ayrıca çevresel 
nedenlerden dolayı ihtiyaçlarımızı sınırlandırmak 
üzere geri dönüştürülmüş materyal kullanmamız 
gerekiyor.”

RSS 120-M makinesinin kurulumu da kolaydır. 
Anagnostopoulos sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Kurulumun tamamlanması ve çalışmaya 
başlanması için bir saatten az bir süre gerekiyor. 
Makine tamamen portatif. Kamyonla her yere 
taşınabiliyor.”

İki düşük hızlı, elektrikli, kırıcı döndürme 
mili içeren bir taş kırma makinesinden oluşan 
sistemi tek bir operatör kullanabilir. RSS 120-M, 
materyalleri hafifçe ezme imkanı sunan hidrolik 
parmaklar ve dişli, değiştirilir zırhlı tablalar içerir. 
Bu patentli teknoloji, ciddi bir yakıt tasarrufu 
sağlayacak şekilde güç ihtiyacını önemli derecede 
düşürür.

Teknoloji, gerek öğütülmüş halde gerekse 
plaklar halinde olan bitümlü topaklanmaların 
ezilmesine olanak tanır. Ayrıca RAP’i yapışkan 
ve kullanması zor hale getiren çapakları (dolgu 
maddesi) en aza indirir.

Elektrikli motorlar, çalışma ortamı veya hava 
koşullarına bağlı olmaksızın tutarlı bir ezme ve 
eleme işlemi sağlar. Makine, saatte 180 tona 
kadar geri dönüştürülen materyal işleyebilir.

Toz, ses ve emisyon düzeylerini en aza indirmek 
üzere çeşitli çevre dostu özellikler kullanılmıştır.

RSS 120-M sahip olduğu mobilite, üretkenlik ve 
patentli taş kırma-ezme teknolojisiyle, geri dönüş-
türme çalışmalarını ileri düzeye taşımak isteyen 
Intrakat veya diğer her türlü şirket için idealdir.

RSS 120-MI, RAP KULLANIMINDA 
FIRMAYI DESTEKLIYOR

Mobil Makine, Çalışmaya Hazır Halde Teslim Ediliyor

Panagiotis Anagnostopoulos,  

İnşaat mühendisi, Intrakat

RSS 120-M, saatte 180 tona kadar geri dönüştürülen materyal işleyebilir.



4 AMMANN GRUBU DERGISI

Hafif Tandem Silindirler
Ammann’ın yeni hafif tandem silindirleri, 

operatörlerin kaldırım kenarı gibi engellerin 
yanında çalışmasını daha da kolaylaştırır.

ARX 23-2 T4f, ARX 23-2C T4f, ARX 26-2 
T4f ve ARX 26-2C T4f modelleri; ABD Tier 4 
Final emisyon standartlarını karşılayan ve AB 
Aşama 5 standardını karşılamaya hazır olan 
Kubota motorlarını içeriyor. Kombinasyon 
makinelerden oluşan “C” versiyonları, önde 
çelik tamburlara ve arkada dört pnömatik 

tekerleğe sahiptir.
Bu ürün grubundaki diğer gelişmeler 

arasında, sıralı konfigürasyonlardan denge-
leme konfigürasyonlarına kadar hızlı tambur 
ayarlamalarını mümkün kılan yeni bir belden 
kırma mafsal da bulunuyor. Dengelenen 
silindirler, engellere daha yakın noktalarda 
çalışabiliyor. İkinci tamburun söz konusu 
engelden güvenli ölçüde uzak olması saye-
sinde, operatörlerin tek bir tamburu izlemesi 
yeterlidir. Sıkıştırma kuvvetlerinin eşit 

dağılımını sağlayan sıralı düzen, nispeten açık 
iş sahalarında tercih ediliyor.

Sıralı/dengeli ayarlamayı mümkün kılan bu 
belden kırma mafsal bakım gerektirmiyor.

ART Lastikli Silindir
Ammann’ın yeni ART 280 Hidrostatik 

Lastikli Silindirinde; kolayca ve önemli 
ölçüde ayarlanabilir olan bir balast sistemi 
ve yeniden tasarlanmış bir kabin bulunur. 
Mükemmel servis kolaylığı ise, bir diğer temel 
özelliği.

Silindir, çeşitli emisyon düzeylerine uygun 
motorlarla birlikte sunulmaktadır. Hem asfalt 
hem de toprak üzerinde yüksek performans 
gösterir. Uygulamalar; otoyollar, demiryolları, 
havaalanları, sanayi bölgeleri ve yerleşim 
yerlerini kapsamaktadır.

Ammann’ın modüler ve kolay yüklenebilir 
balast sistemi, makine ağırlığının yalnızca bir 
forklift yardımıyla bir saat içerisinde 9 tondan 
28 tona kadar ayarlanabilmesini sağlar. Bu, 
tekerlek başına düşen yükün 1125 kg’den 

YENI ÜRÜNLER

En Yeni Plentler ve Makineler

Yeni Ammann ART 280 Lastik Tekerlekli Pnömatik Silindir, yeniden tasarlanan bir kabine ve balast sistemine sahiptir.

Hafif tandem sıkıştırma ekipmanlarından oluşan ürün grubu, sıralı konfigürasyonlardan dengeleme 

konfigürasyonlarına hızlı tambur ayarlamalarını mümkün kılar.



3500 kg’ye kadar ayarlanabilmesi anlamına 
gelir. Kolaylık ve ağırlık bakımından, balast 
sisteminin piyasada bir benzeri daha yoktur.

ValueTec Asfalt Plentleri
Ammann, daha çok özelleştirme seçeneği 

ve doğrudan süreçler talep eden işletme 
sahipleri için mükemmel bir seçim olan 
ValueTec Asfalt Plentlerini görücüye çıkardı.

Ammann’ın Hindistan Bölge Direktörü Sunil 
Sapru, şöyle konuşuyor: “Bu plentler, işletme 
sahiplerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine bağlı 
olarak çok basit seçeneklerden çok daha ge-
lişmiş seçeneklere kadar uzanıyor. ValueTec, 
bu segmentteki tüm plentler içinde en düşük 
ürün yaşam döngüsü maliyetini sunuyor. Bu 
plentler, tepeden tırnağa değer sunmak için 
tasarlanmış.”

Asfalt plentleri de geri dönüşüm potan-
siyeline sahip. Ammann Hindistan Ticaret 
Müdürü Martinho Fernandes, şöyle konu-
şuyor: “Özelleştirilmiş seçenekler arasında, 
yüzde 25 ile yüzde 40 RAP kullanımına 

olanak tanıyan bileşenler yer alıyor. Enerji 
tasarrufu sağlayan ılık karışım üretimi için bir 
köpük karıştırma seçeneği mevcuttur. Ayrıca 
müşterinin karışımları spesifik bir tasarıma 
uyarlamasını sağlayan sıvı ve katı katkı mad-
delerine yönelik özellikler de mevcuttur.”

Plentlerdeki en önemli özellik, dünyanın en 
çetin ortamlarında test edilerek onaylanmış 
olan sezgisel CS100 Kumanda Sistemidir. 
Üretim sırasında verimlilik sağlayan sistem, 
maliyet tasarrufu sağlayan fırsatları açığa çı-
karmak için yerleşik olarak istatistik raporları 
sunar.

Plentlerin birçok özelliği verimlilik odaklıdır. 
Dolayısıyla maliyet tasarrufu ve bunun sonu-
cunda da kâr artışı sağlanır.

Asfalt Makineleri için ServiceLink Plus
Ammann’ın son derece gelişmiş filo yö-

netim sistemi, artık asfalt makineleri için de 
kullanıma sunuluyor.

ServiceLink Plus; filo kullanımını optimize 
etmeye, bakım maliyetlerini düşürmeye 

yardımcı olan ve kâr artışı için daha fazla 
verimlilik özelliği sunan akıllı bir telematik 
sistemidir.

ServiceLink Plus, bir asfalt makinesinin 
boşta kaldığı süreyi, ulaşım süresini, yakıt 
tüketimini, asfaltlama hızını ve diğer üret-
kenlik göstergelerini takip edebilir. Sunulan 
Microsoft Excel özelliği, verilerin daha 
ayrıntılı analiz için dışarı aktarılmasına ve 
işlenmesine olanak tanır.

Ammann, ServiceLink’i ilk kez bu yılın 
başında hafif ekipmanlar için piyasaya sür-
müştü. Yenilikçi dijital filo yönetim sistemi, 
kısa süre önce inşaat sektörü uzmanlarından 
ve profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafın-
dan prestijli DLR Service Innovation Ödülüne 
layık görüldü.

AMMANN.COM 5

ValueTec plentleri, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak temel 

düzeyden gelişmiş düzeye kadar çeşitlilik gösterir.
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Ammann, iyileştirme sürecini test etmiştir. 
Maliyeti yeni bir plent için ödenecek ücretin çok 
daha altında olan iyileştirmeler, hem Ammann 
ürünleri hem de diğer üreticilerin ürettiği asfalt 
karıştırma ürünleri için sunulmaktadır.

İyileştirme ile elde edeceğiniz başlıca faydalar 
nelerdir?

Çevresel İyileştirmeler
Bitüm Tankı: Ammann’ın elektrikle ısınan 

E-Bit bitüm tankı sisteminin sunduğu enerji 
tasarrufu o kadar avantajlı ki, yenilenen ürün 

kendini sadece birkaç yıl içinde amorti ediyor. 
Tasarruflar, çok çeşitli ısıtma devrelerinin akıllı 
bir şekilde kontrol edilmesi ve düşük maliyetli 
güç oranlarının kullanılmasından kaynaklanıyor. 
Ayrıca operasyonel güvenliğin geliştirilmesi de 
sağlanıyor.

Torbali tip filtre: Hala daha ıslak toz ayırma 
sürecinden mi yararlanıyorsunuz? Ammann 
torba ünitesi, daha sıkı emisyon yönetmeliklerini 
karşılayan ve aynı zamanda işletme maliyetlerini 
düşüren güncelleştirilmiş yöntemlerden yararla-
nır. Kurulum hızlıdır; bakım daha kolaydır.

 

Gürültü Azaltma: Düşük gürültü düzeyleri, 
her zaman istenen bir özelliktir. Birçok kent 
merkezinde gürültüyle ilgili gereklilikler, daha 
sıkı hale getirilmektedir. Ammapax® Boru 
Gürültü Giderici ekonomiktir ve kurulumu 
kolaydır. Ses basınç düzeyini 20 desibele kadar 
düşüren gürültü giderici, aynı zamanda ol-
dukça etkilidir. Gürültü giderici, günlük üretimi 
etkilemez.

Düşük Isılı Karışımlar: Daha düşük ısılı 
asfalt, yakıt kullanımı ve emisyon düzeylerinin 
düşürülmesi de dahil olmak üzere çok sayıda 
fayda sunar. İyileştirme sayesinde köpük bitüm, 
parafin ve diğer katkı maddeleri kullanılabilir. 
Ayrıca özel bitüm ve alternatif karışım döngü-
leri de kullanılabilir.

Teknolojik İyileştirmeler
Brülörler: Yeni brülörler, maliyet etkinliğini 

ve üretimi iyileştiren teknolojik avantajları 
ve geliştirmeleri yerleşik bir şekilde sunar. 
Güncellenen bir brülör, birden fazla yakıt tipi 
kullanımına izin verir ve gürültü düzeylerini 
düşürür. İyileştirmeler, mevcut plent ile kusur-
suz bir şekilde eşleşecek şekilde entegredir. 
Tasarım, uzun ömür sunacak şekilde sağlamdır.

Karıştırıcı: Test edilerek onaylanan Amix 
karıştırıcı, hemen hemen tüm plentler için 
mükemmel bir değişim parçasıdır. Kompakt 
tasarıma ve yerleşik teknolojiye sahip büyük 
karıştırıcı, bu özellikleri sayesinde plent kapasi-
tesini artırma konusunda en az maliyetli, ancak 
en etkili çözüm haline gelmektedir.

Kumanda Sistemi: Eski bir Ammann 
sistemini veya farklı bir üreticiye ait bir sistemi 
as1 Kumanda Sistemine dönüştürmek, anında 
sonuç elde edilmesini sağlar. Operatörler işlev-
ler, güvenilirlik ve sezgisellikte gözle görülür 
artışın yanı sıra bakım kolaylığını da anında 
fark eder. Kumanda sistemi, aşamalı olarak 
dönüştürülebilir.

Geri Dönüşüm Sistemi: Dönüştürülmüş as-
falt kullanımı, günümüzde bir gereklilik haline 
gelmiştir. Ammann, özel olarak geliştirilmiş geri 
dönüşüm seçenekleri sunar. Yüksek oranlarda 
RAP eklendiğinde bile asfalt kalitesi korunur.

IYILEŞTIRME ILE NELER ELDE 
EDEBILIRSINIZ?

Asfalt plenti sahiplerinden bazıları, iyileştirmeleri sürekli değişen endüstri kuralları ve 
standartlarını karşılamak amacıyla tercih etmektedir. Diğer bir grup ise, kâr arttıran 

bileşenlerden ve yeni teknolojilerden yararlanmak amacıyla iyileştirmeleri tercih eder.
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E-Bit zift tankı sistemi, enerji tasarrufları sağlıyor.
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Yenilenmiş bir Plent
Kurutucu: Yeni bir kurutucu, ısı transferini 

optimize ederek çok daha kapsamlı materyal-
leri kapsayabilir.

Karıştırıcı: Çalışma süresi artar ve bakımlar 
azalır.

Yıpranmaya Karşı Koruma: Amdurit®, yıp-
ranmaya dirençli çeliğe kıyasla değerli parçaları 
ve bileşenleri üç kat daha uzun süreyle korur. 
Ammann’ın sunduğu özel yıpranmaya karşı 
koruma sistemi, aynı zamanda çalışma süresini 
yükselterek, bakım ve işçilik giderlerini düşürür.

Güncellenen bir brülör, birden 

fazla yakıt tipi kullanımına izin 

verir ve gürültü düzeylerini 

düşürür.

Eski bir Ammann sistemini veya farklı bir 

üreticiye ait bir sistemi as1 Kumanda Sistemine 

dönüştürmek, anında sonuç elde edilmesini sağlar.

“DAHA YAKINDAN BAKILDIĞINDA, PLENTİNİZE 

SINIF ATLATMANIN ÖNEMİ HAKKINA BİRÇOK 

KANIT BULANABİLİR.  AMMANN, GELİŞİMİNİZ 

İÇİN EN İYİ FIRSATLARI BULMANIZA YARDIMCI 

OLMAK İÇİN, BİR ÜCRET TALEB ETMEDEN, 

PLENTİNİZİ ZİYARET EDİP ANALİZİNİ YAPAR. ”
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Editörün notu: Bu metin, Susanna Vanek 
tarafından kaleme alınan ve Schweizer 
Bauwirtschaft’ta yayınlanan makalenin düzen-
lenmiş versiyonudur.

İnternet, gerçek dünyadan tutarlı bilgiler 
tespit ederek bunları birbirine bağlar ve bir 
ağda sunar. Atılacak sonraki adım, “Yol Yapım 
Makinelerinin İnterneti” olabilir mi? Büyük 
olasılıkla, evet.

Araştırma ve endüstri alanlarından kon-
sorsiyum ortaklarının katılımıyla başlatılan 
araştırma projesi Smart Site kapsamında, bulut 
tabanlı akıllı ağ yoluyla bir sistemin tama-
mında asfalt yapım sahasındaki iş süreçlerini 
ve lojistik zincirinin tamamını entegre etmeye 

odaklanıldı. Almanya’nın Swabia bölgesindeki 
Filderstadt kentinde yapılan L1206 otoyo-
lundaki taşıt şeridi kaplamaları yenilemesi, 
projenin son göstergesi olarak bu çözümün 
pratikliğini etkileyici bir şekilde kanıtlıyor. 
Projenin katılımcıları arasında Ammann da yer 
alıyor.

Yetersiz kalitenin temel nedeni, sabit 
merkezi planlama, kontrol ve raporlama 
sistemleriyle bir arada çalışan çok sayıda 
oyuncuyu içeren bir yol yapım çalışmasının söz 
konusu olmasıdır. Sistem sağlayıcılar, değer 
zincirindeki segmentler için genellikle ayrı ayrı 
çözümler sağlıyor. Esas uygulama söz konusu 
olduğunda bunlar, manuel girişler ve yüksek 

düzeyde yerel çalışmalar yoluyla katma değerli 
bir ağ oluşturmak üzere birbiriyle bağlanabilir.

Kumanda bilgilerinin asfalt plentinden 
alınarak silindire gönderilmesini sağlamak 
için koordineli planlamaya dayalı herhangi 
bir standart süreç, bugüne kadar devreye 
girmemiştir. Sonuç olarak, inşaat projelerinde 
şirketler arası iş birliği ve farklı inşaat ekip-
manı türlerinin devreye alınması konusunda 
verilen karşılıklı destek yok denecek kadar az 
olmuştur. Ayrıca bina operasyonlarına yönelik 
downstream kalite güvencesi ve doküman-
tasyon konuları, sistem hatalarının ve manuel 
faaliyetlerin engeline takılmıştır. 

IŞ SAHASININ TAMAMI IÇIN 
BAĞLANTI SAĞLAYAN AKILLI SAHA 

PROJESI SMART SITE

Plentlerden Silindirlere Kadar İyileştirilmiş Süreçler

Temel amaç, inşaat sürecinin akıllı bir şekilde kontrol edilmesidir.
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Ammann Grup Dijital Ürün Makineleri Birim 
Başkanı Kuno Kaufmann, şöyle diyor: “Bu 
sorunu çok uzun süredir çözmek istiyoruz. Bu 
nedenle Smart Site projesinin barındırdığı dev 
potansiyelin başlangıçtan beri farkındaydık.”

Ammann Grup, yol yapımı için tam dona-
nımlı bir servis sağlayıcı olarak bu proje için 
ideal bir iş ortağı konumundaydı. Kaufmann 
şunları ekliyor: “Smart Site araştırma projesi, 
tüm oyuncuların ve dinamik süreç kontrolü-
nün otomasyonu ve bağlanması sayesinde 
sağlanan potansiyeli etkileyici bir şekilde 
ortaya koydu.

Smart Site, yol yapımı için değer zincirinin 
tümü genelinde çevre, inşaat makineleri ve 
inşaat sürecinin kontrolü konusunda değer-
lendirilebilecek veriler toplar ve bunları belge-
lendirir. Uygulama sırasında değer zincirinin 
tümüne yönelik merkezi bir planlamaya dayalı 
olarak tüm oyunculara dinamik ve merkezi 
olmayan bilgiler sağlanır. Sağlanan bu bilgiler 
karıştırma plenti, ulaşım lojistiği, otomatik 

asfalt makinesi ve yardım kontrollü silindirlerle 
ilgili bilgilerdir.”

Sıkıştırma kontrolü gibi konularda çö-
zümlerin hâlihazırda sunulduğunu belirten 
Kaufmann, doğal olarak uzun vadede uçtan 
uca dijitalleşmenin önünde bu tür izole edilmiş 
çözümlerin engel teşkil etmesi gibi bir risk 
olduğu uyarısında bulunuyor. Ancak Ammann 
Grup’un gerçekleştirmeyi amaçladığı uçtan 
uca dijitalleşme türü, tam da bu şekilde.

Q Point AG, inşaat sektörü için üreticiden 
bağımsız açık bir dijital platform üretiyor. 
Burada benimsenen felsefe, yerel analog in-
şaat sahalarından bölgesel olarak bağlı dijital 
sahalara geçiş yapmaktır.

Kaufmann şöyle ekliyor: “İnşaat sürecinin 
akıllı bir şekilde kontrol edilmesini hedefliyo-
ruz. Bu süreç, durumsal ve otomatik olarak 
toplanan, anlamsal olarak zenginleştirilmiş, 
bağlama dayalı ve inşaata özgü verilere 
yönelik geribildirim, analiz ve takipler ile BIM 
entegrasyonu içeren süreçlerin geliştirilmesine 
dayalıdır. Çevre ile inşaat makinesi arasında 
ve inşaat yönetimi ile inşaat makinesi arasında 
otonom şekilde kontrol edilen bir bilgi payla-
şım süreciyle bu hedefe ulaşılabilir.”

Böylelikle, inşaat projesine dahil olan tüm 
taraflar için bir bilgi merkezi oluşturulur. Sonuç 
olarak, asfalt yol yapımı için değer zincirindeki 
tüm bağlantılar, yakın bir şekilde bir zincir 
oluşturabilir. Bu durum, bilgi platformunun 
üreticiden bağımsız olması gerektiğinin bir 
göstergesidir. Kaufmann şunları ekliyor: 
“Platform, spesifik makine üreticilerinden ba-
ğımsız olacak şekilde tüm yazılım ve donanım 
sağlayıcılara ya da yol yapım şirketleri gibi kul-
lanıcılara açık olmalıdır.” “İzole edilmiş bağım-
sız çözümler sunmayı hedeflemiyoruz. Bunun 
tam tersine, sistemdeki tüm katılımcılara eşit 
bir şekilde kapılarını açan, açık arayüzlere 

sahip genel bir çözümden söz ediyoruz. Hatta 
açık bir şekilde herkesin katılım göstermesini 
istiyoruz.”

Smart Site projesinden elde edilen bilgiler, 
Ammann’ın daha fazla ürüne yönelik geliş-
tirme çalışmalarına da dahil edildi. Örneğin; 
Smart Site kapsamında, otonom olarak yön-
lendirilen bir silindirde kavramsal bir çalışma 
gerçekleştirildi. Özellikle öne çıkan başka 
bir konu, emniyettir. Bir videoda, yol yüzeyi 
sıkıştırma düzeyinin sürekli izlendiği silindirin, 
ayrıca çarpışmalara karşı entegre koruma 
özellikleriyle donatıldığı görülüyor. Silindir, 
yolda biri varsa otomatik olarak duruyor, 
dolayısıyla kazalar önleniyor.

Yol yapım sahaları, önemli lojistik har-
camalara neden olmakla birlikte, dijital-
leşme için özellikle son derece uygun-
dur. Smart Site projesi, “Autonomics 
for Industry 4.0” (Endüstri 4.0 için 
Otonomik) isimli programıyla 
Almanya Federal Ekonomi ve 
Teknoloji Bakanlığından destek 
almıştır.

Sıkıştırma kontrolü, izole edilmiş çözümlerin ötesinde hareket edebilmek üzere diğer 

öğelerle koordineli hale getirilecek.
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AMMANN ASFALT PLENTI TÜRK 
OTOYOL INŞAATINDA BAŞROLDE

Asfalt plentiyle birlikte Mekanik Stabilizasyon Plenti de Marmara Otoyolu’nda kullanılıyor

Ammann asfalt plentinin üretim kalitesi 
ve fiber katkı dahil birçok opsiyona hazır 
olma becerisi, Türkiye’deki Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun inşaatında önemli rol oynuyor.

İstanbul’da by-pass yol olarak kullanılacak 
otoyolun inşaatı büyük bir hızla devam edi-
yor. Otoyol çalışmasının önemli bir bölümünü 
ise, 1995 yılında kurulmuş bir aile şirketi olan 
Nalbantoğlu İnşaat üstleniyor.

Şirket, bugüne kadar genel merkezinin de 
bulunduğu Kayseri’deki yolların yüzde 70’i 
için asfalt üretimi gerçekleştirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu, 2018 sonuna 
kadar şirketin odaklanacağı işlerin büyük 
bir kısmını oluşturuyor. Nalbantoğlu İnşaat, 
otoyolun Osmangazi Köprüsü’ne bağlanacak 
olan dördüncü bölümü için yüksek miktarda 

asfalt üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin üze-
rinde çalıştığı kısım, yaklaşık üç yıldır inşaat 
halinde olan 36 km’lik yolu içeriyor.

Çalışma tamamlandığında İstanbul’un 
üçüncü uluslararası havalimanına ulaşım çok 
daha hızlı hale gelecek ve tıkanıklığın yüksek 
olduğu bölgelerde trafik rahatlayacaktır.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Nalbantoğlu şunları söyledi: “Bu hem 
ekonomiye hem sosyo-kültürel yapıya hem 
de turizme faydalı olacak büyük bir yatı-
rım. Projenin boyutu ve önemi çok büyük. 
Böylesine önemli bir projenin parçası olmak 
hem benim için hem de tüm şirketimiz için 
çok heyecan verici. 20 yıldan bu yana yol 
yapım tekniklerimizi ve mühendisliğimizi 
geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz bu deneyim 

ve bilgi sayesinde projeyi zamanında ve başa-
rıyla tamamlayacağız.”

Nalbantoğlu İnşaat, projenin başlangıcında 
tek bir Ammann ABA UniBatch plenti kulla-
nıyordu. Amman Asfalt plenti, düşük işletme 
maliyetleri ve yüksek kapasitesi nedeniyle se-
çilmişti. FiberTEK kullanımına olanak sağlayan 
opsiyonel katkı sistemi de bu seçimde dikkate 
alınmıştı.

İlk ABA UniBatch plenti o kadar başa-
rılı oldu ki, Nalbantoğlu İnşaat çok yakın 
zamanda proje için aynı plentin ikincisini 
de satın aldı. Ayrıca Kayseri ili ve çevresin-
deki projelerde kullanmak için RAH 50 geri 
dönüşüm kurutucu içeren bir ABA UniBatch 
340 plenti daha satın alan şirket, artık beş 
Ammann asfalt plentine sahip.
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ABA UNIBATCH

Özellikler ve Faydalar

• Yüksek üretim kapasitesi 

• Üstün performans ve maliyet etkinliğiyle bir araya 

gelen maksimum özelleştirme seçenekleri

• Ulaşım kolaylığı sağlayan karıştırma kule modülle-

riyle dünya çapında kullanım için tasarlanmıştır

• Sağlam, test edilmiş ve onaylanmış teknoloji

• Boya pigmenti, fiber ve Ammann Köpük gibi katkı 

maddeler için ideal besleme 

• İleride geliştirilecek seçeneklerin ve teknolojilerin 

kolaylıkla entegre edilmesi için geliştirildi 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASITE: 100–340 t/sa

KARIŞTIRICI BOYUTU: 1.7–4.3 t

SICAK AGREGA SILOSU : 29–40 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SILOSU: 70 t (35 + 35)

20 70 t (2 kompartıman)

KUMANDA SISTEMI: as1

GERI DÖNÜŞÜM SISTEMI: RAC / RAH 50 / RAH 60



KALITE VE DAKIKLIK

ValueTec Plent, Şirketler için Rekabet Avantajı Sunuyor

Rana Builders (Pvt.) Ltd., en kısa teslim sü-
relerini yerine getirerek ve bu süreçte kaliteli 
bir karışım sunarak, rakiplerinden ayrılıyor.

Bangladeş’in Dhaka kentinde bulunan 
firma; yol inşaatı, köprü ve bina geliştirme 
alanlarında uzmanlaşmış bir firma. Yeni bir 
asfalt plenti satın alacağında, Rana’nın zama-
nında ve kaliteli karışım sunma konusundaki 
taahhüdünü yerine getirmesine yardımcı ola-
cak bir ürüne ihtiyacı vardı. Firma, bu nedenle 
ValueTec 80 Classic’i seçti.

Rana Builders İdari Müdürü MD Alam, 
şöyle diyor: “Şirketimizin bugün karşı karşıya 
olduğu en büyük zorluk, kaliteyi sürdürme 
konusundadır. Müşterilerimize bu kaliteyi su-
nuyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran budur.”

Kalite ve dakiklik, şirketin kâr elde etmesine 
olanak tanıyor. Ancak ValueTec 80 Classic 
Asfalt Plenti, kâr getiren başka faydalar da 
sunuyor.

Alam şunları ekliyor: “Şirketimizde sunduğu 
maliyet etkinliği nedeniyle ayrıca ValueTec 
Plentini seçtik. Yakıt konusunda verimli olan 
plent, daha kısa sevkiyat süresi gerektirdi. 
Bu nedenle çok kısa süre içinde kusursuz bir 
şekilde çalışmaya başlayacaktır.”

Plent, saatte 80 ton çalışma kapasitesine 
sahip. Rana’nın yalnızca saatte 70 ton veya 
günde 840 ton üretime ihtiyacı vardı. Plentin 
sahip olduğu bu kapasite, karışımın müşte-
rilerin ihtiyacı olduğu an hazır olmasını sağ-
lıyor. Ayrıca kalite faktörü de atlanmamalı. 
Alam, karışma sürecinin harika olduğunu 
belirtiyor.

Ayrıca ValueTec’in güvenirliğinden de 
övgüyle söz ederek, şirketin son teslim 
tarihlerini karşılamasına ve operasyonlardan 
en iyi verimi elde etmesine olanak tanıdığını 
belirtti.

Plent, taahhüt edilen yakıt verimini sundu. 

“Yakıt tüketimi, diğer plentlere kıyasla çok 
daha düşük,” diyor Alam.

Sunulan önemli bir diğer fayda, as1 
Kumanda Sistemidir. Alam şöyle devam 
ediyor: “Brülör operasyonu da dahil olmak 
üzere operasyon son derece kolay ve sistem 
güvenli.”

Alam, plentin daha az bakım gerektirdiğine 
dikkat çekerek, şirketine sunulan olağanüstü 
müşteri desteğinden övgüyle söz etti. 

Alam bu plenti tavsiye eder mi? “Evet,” 
diyen Alam şöyle ekliyor: “ValueTec, kalite 
ve dakiklik ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yar-
dımcı oluyor. Düşük yakıt tüketimine ve uzun 
ömre sahip verimli bir plent.”
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VALUETEC

Özellikler ve Faydalar

• Yakıt ve bakım maliyetlerini düşüren, birçok yerde 

kullanılabilen direkt bağlantılı dişli motorlar. 

• Sağlam titreşimli motorların kullanıldığı ve bağlan-

tılı yüzey üzerinde agregat dağılımını düzenli hale 

getiren ekran. 

• Süspansiyonlu parçacıklı madde (SPM) düzeyle-

rinin sınırlar dahilinde olmasını ve karbon ayak 

izinin minimum olmasını sağlayan verimli brülör ve 

torba ünitesi. 

• Plent personelinin korunması için yüksek emniyet 

standartları. 

• Yükseltmelerin kusursuz bir şekilde eklenmesini 

sağlayan, geleceğe hazır tasarım.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASITE: 80–260 t/sa

KARIŞTIRICI BOYUTU: 1.2–3.3 t

SICAK AGREGAT SILOSU: 16–56 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SILOSU: 50–110 t

KUMANDA SISTEMI: CS100
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Ammann’da servis mühendisi olan Urs Zimmerli (önde), PaveManager 2.0 üzerinde bir Imboden asfaltlama operatörünün bilgilerini güncelliyor.

Özellikler ve Faydalar

• Pürüzsüz materyal akışı  segregasyonu düşürür 

• Tam süreç kontrolüyle rakipsiz operatör konforu 

• Verimli tahrik konsepti işletme giderlerini düşürür 

• Dengeli mastar tasarımı tüm çalışma genişlikleri için  

mükemmel yüzeyler sunar 

• Akıllı kumanda sistemi, sınıfının en iyisi asfaltlama  

sonuçlarını mümkün kılar

TEKNİK ÖZELLİKLER:

AĞIRLIK (STANDART MASTAR DAHIL): 18 500 kg

STANDART DÖŞEME GENIŞLIĞI: 2.55–5.1 m / 3–6 m

ISITMA SISTEMI: Gaz veya Elektrik

BESLEME HAZNESI KAPASITESI: 13 t

MOTOR: Cummins

TIP: QSB 6.7 – C190 (C200)

NOMINAL GÜÇ: 142 kW (149 kW)

Ammann, yol yapım şirketi Imboden’a teslim 
edeceği yeni büyük paletli asfalt finisheri AFT 
700-3’ün ilk teslimatını tamamladı. InfraSuisse 
kongresinde düzenlenen sergi sonucunda, 
asfaltlama ekibinin akıllı PaveManager 2.0 
makinesinin kumanda sistemi ve teknolojik 
avantajları konusunda hiçbir kuşkusu kalmadı.

Imboden asfaltlama ekibinin basın sözcüsü 
Felix Bönü şöyle diyor: “Bu ebat kategorisi, bir 
asfalt finisherinde aradıklarımızı tam olarak 
sunuyor. Test edilerek onaylanan bileşenler ve 
TruckAssist kenetlenme sistemi gibi yeni özellik-
ler sayesinde uzun servis ömrünü ve ihtiyacımız 
olan üretim verimini sunuyor.”

Asfalt finisherini içeren ilk iş sahası, İsviçre’ nin 
Valais kantonunda bulunan bir ilaç şirketine ait 
büyük bir otopark inşaatını kapsıyor. Makinenin, 
şiddetli yağmuru tutabilen yüksek kaliteli sızma 
katmanını yerleştirmesi için iki gün gerekti. 
Otopark alanının tamamı, ek herhangi bir drenaj 
olmadan amaca yönelik tasarlandı. Asfalt, 

Imboden’ın çalıştırdığı bir Ammann asfalt plen-
tinden elde ediliyor.

Ekibin tabandaki katmanı yerleştirmesi bir 
günden az sürerken, üst katmanın işlemi bir gün 
sürdü. 5400 m2 büyüklüğündeki geniş park 
alanı 4,5 metre genişliğinde ve 8,5 cm katman 
kalınlığıyla asfaltlandı. AFT-700-3 ile 10 metreye 
kadar olan asfaltlama genişlikleri teorik olarak 
mümkün olabilmektedir.

Üretkenlik etkileyici düzeyde oldu. AFT 700-3, 
saatte 800 tona kadar bir çıkış kapasitesi oldu-
ğunu başarıyla sergiledi.

Ekibin PaveManager 2.0 makine kumanda sis-
temini kullanmayı öğrenmesi son derece kolay 
olmuştur. Asfaltlama sürecinin tamamını izleyen 
modern sistem, doğru geribildirim sağlar.

Bunun dışında, makine operatörü ve kamyon 
sürücüsü arasındaki iletişimi basitleştiren, ke-
netleme ve doldurma süreçlerini kusursuz hale 
getiren isteğe bağlı TruckAssist sistemi mevcut-
tur. Keçe pürüzsüzlüğü konusunda yardımcı 

olan ve hidrolik olarak nemlendirilen başlangıç 
sistemi Safe Impact System, bir standarttır. 
Sistem doldurmada yaygın olarak kullanılan 
her türlü kamyon modelinin kullanılması için 
elverişlidir. Ammann’ın servis kapsamında ayrıca 
kamyon sürücüleri için eğitim dokümantasyonu 
yer almaktadır.

İnşaat şirketinin iş süreçlerindeki hızlı ve 
kusursuz entegrasyon, Ammann’ın müşteri 
hizmetleri alanındaki lider konumuna yönelik 
bir örnek niteliğindedir. İnşaat Müdürü Mario 
Truffer: “Ammann’ın sunduğu destek ve hizmet, 
rakipsizdir.”

Ammann’dan gelen bir uzman ve servis mü-
hendisi, işlerin başlatılması konusunda destek 
sundu. Böni: “Ammann’ın kapsamlı müşteri 
hizmetleri, bizim için ek bir avantaj niteliğinde”.

 ÜRETKENLIK AFT 700-3  
MAKINESINDE VÜCUT BULUYOR

Büyük Asfalt Finisheri İlk Kez Görücüye Çıktı

“ YÜKSEK 

PERFORMANSLI AFT 

700-3 PALETLI ASFALT 

FINISHERI; TOKMAKLAMALI/

TITREŞIMLI TABLA, YÜKSEK 

SIKIŞTIRMA PERFORMANSLI 

TABLA VEYA MAKSIMUM 10 

METRE ASFALTLAMA GENIŞLIĞI 

SUNAN SERT TABLA ILE BIR ARADA 

SUNULUYOR. ”  
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Kaliteyi ve üretkenliği artıran AFW 150-2 mini asfalt makinesi.

Ammann AFW 150-2 Mini Asfalt Finisheri, 
Umman’ın Barka şehrinde yakın zamanda 
yapılan su hattı inşaatında masrafları yarı 
yarıya azalttı.

Su hattı kurulumu, beton rezervuarlar, su 
arıtma tesisleri, alışveriş merkezleri, ticari ve 
endüstriyel binalar gibi projelerde uzman 
olan ve SM Infra LLC için çalışan Jeganathan 

şöyle diyor: “Mini asfalt finişeri 
sayesinde, zamandan ve mali-
yetten %50 oranında tasarruf 
sağlandı. Operasyonların hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi, 
trafik sorunlarını da büyük 

ölçüde azalttı.”
8 km’lik bir alanı kapsayan su hattı kurulum 

projesinde AFW 150-2 mini asfalt Finisheri 
kullanıldı. Bölgede yaşayan 130.000 kişinin 
gelişmiş bir su sistemine erişmesini sağlayan 

proje, büyük bir sosyal etki yarattı.
Eski yolun bir kısmı kaldırılarak, yer altından 

geçen bir su hattı döşendi. 
Agrega dolgusu ve sıkıştırma işlemlerin-

den sonra, Ammann Mini Asfalt Finisheri ile 
kanal kapatılarak 80 mm’lik asfalt katmanı 
yerleştirildi. Döşeme genişlikleri 600 mm ile 
1000 mm arasında değişiklik gösterirken, 
Ammann Mini Asfalt Finisheri önemli avantaj-
lar sağladı.

Ayrıca SMC Infra, en başta uygulanan 
döşeme yöntemlerine kıyasla kalitenin ve 
yüzey katmanının büyük ölçüde iyileştiğini 
gözlemledi. Örneğin, asfaltın nokta dönüşlü 
yükleyicilerle boşaltılması, taranması ve sıkış-
tırılması gerekecekti.

Jeganathan şöyle devam ediyor: “Önceki 
çalışma manuel olarak yapılıyordu. Bu 
nedenle süreç oldukça yavaş ve kalitesizdi. 
Şimdi çalışma daha kolay ve daha hızlı 
hale gelirken, kalitede de gelişme sağ-
landı. Dakikada 10 
metre ilerleyen asfalt 
Finisheri, bu uygula-
mada harikalar yarattı. 
İki ay süren döşeme 
çalışmasında 4.000 
ton asfalt karışımı 
kullanıldı.”

Jeganathan ayrıca 
Ammann Mini Asfalt 
Finisherinin çalışmayı 
ne kadar kolaylaştır-
dığından da bahsetti. 

“Bazı yollar, yoğun trafik nedeniyle daralı-
yordu. Geleneksel manuel yöntemi kullanmış 
olsaydık, çalışma oldukça yavaş ilerleyecekti. 
Ancak Ammann Mini asfalt finişeri sayesinde, 
trafiğin yoğun ve sıkışık olduğu yerlerde bile 
çalışmayı hızla sürdürebildik. Nokta dönüşlü 
yükleyicilerin yüklenmesi bile kolay ve hızlı 
gerçekleşti.”

Asfalt Finisheri, firmanın para cezaları-
nın önüne geçmesine de yardımcı oldu. 
Jeganathan, “Ammann Mini asfalt finişeri 
sayesinde projeyi zamanında tamamlayarak, 
yerel yetkililerin uyguladığı cezaları da önle-
miş olduk,” diyor.

“Bu projeyi manuel olarak gerçekleştirmiş 
olsaydık, gecikmeler yüzünden yerel beledi-
yeden ceza alabilirdik. Ancak bu asfalt finişeri 
yardımıyla projeyi zamanında bitirdik.”

MINI ASFALT FINISHERI  
BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Kalite Artarken Maliyetler Yarı Yarıya Düşüyor

Özellikler ve Faydalar

• Mesafe genişliği ve 950 mm dar dönüş yarıçapı 

sayesinde dar ortamlar için ideal 

• Sezgisel panel ve ergonomik direksiyon, basit 

operasyonu mümkün kılar 

• 120 mm çaplı burgu, tam mastar genişliğinin 

önünde materyal dağıtımını optimize eder 

• AFW 150-2, mastar yönündeki materyal akışını 

kontrol etmek için standart olarak yeni ve 

benzersiz bir akış bölme sistemi sunar 

• Hidrolik genişletilebilir gaz ısıtmalı mastar 

• Master için hidrolik titreşim sistemi (seçenek) 

• Elektronik kumanda ile tam hidrostatik iletim

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (CECE): 1150 kg

ASFALTLAMA ARALIĞI: 250–1650 mm

BESLEME HAZNESI KAPASITESI: 0.6 m3

MOTOR: Hatz

TIP: 1B40

NOMINAL GÜÇ: 6.3 kW
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Bağımsız bir aile şirketi olan GTP, Hauts-
de-France bölgesindeki Béthune kentine 
bağlı Cauchy-à-la-Tour’da Pruvo kardeşler 
tarafından yönetilmektedir. Eski bir tuğla 
fabrikası binasında bulunan firma, başta yol 
kalıntıları olmak üzere çeşitli materyalleri 
geri dönüştürme konusunda uzmanlaşmıştır. 
Faaliyetlerini çeşitlendirmeyi hedefleyen GTP, 
yerel talepleri yerine getirmenin yanı sıra 
kendi üretim gereksinimlerini de karşılamak 
için dikkatini hazır beton karışımlarına ve 
işlenmiş çakıl alanlarına çevirmiştir.

Bu vakada, performans spesifikasyonları 
gayet netti. İki girişimcinin, genişletme 

kapasitesi içeren yüksek kaliteli bir sabit 
plente ihtiyacı vardı. Plentin ayrıca çeşitli 
teknik opsiyonlarının yanı sıra kısa teslimat 
süreleri sunması gerekmekteydi.

Bir ihale davetinin ardından önündeki 
seçenekleri daraltan GTP, şu anda dünya 
genelinde mükemmel bir itibara sahip 
Ammann beton santralini seçti. Bileşenlerin 
uyarlanmasını mümkün kılan modüler kon-
septi nedeniyle CBS 105 Elba santrali seçildi. 
GTP Başkanı Arnaud Pruvo, şu açıklamalarda 
bulunuyor: “Ammann’ı seçmemizin nedeni, 
son derece hızlı yanıt vermesi ve satış sonrası 
hizmetlerinin son derece yüksek kalitede 

olmasıydı. Ammann, ihtiyaçlarımıza nasıl 
kulak vereceğini biliyordu.”

30 saniyede 105 m3/s hacimde standart 
beton üretimi sağlamak üzere tasarlanan bu 
santral, şu anda dört 80m3 agrega depolama 
silosuyla donatılmıştır. Kurulumu genişlet-
meye yönelik saha çalışmalarında, yakın 
gelecekte toplam 100m3 hacim ve dördüncü 
60 tonluk bağlayıcı silo sağlayacak şekilde 
ek agrega silosu kullanımı öngörülmektedir. 
Bu agregalar, bir kova yoluyla yatay şaftlı 
karıştırıcıya (hacim: 2m3) aktarılır. Karıştırıcı 
platformu, paslanmaya karşı yüksek 
düzeyde koruma sağlamak için tamamen 

HAUTS-DE-FRANCE BÖLGESINDE 
YENI AMMANN CBS 105 ELBA BETON 

SANTRALI

Plentin seçilmesinin nedenlerinden biri de modüler konsepti.
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galvanizlenmiştir. Santral ve özellikle de 
karıştırıcı için gerekli olan bakım çalışması 
çok azdır; karıştırıcının sahip olduğu oluklu 
korumalığı vidasız yerleştirildiği için servis 
çalışmaları minimuma iner. 

Ammann as1 otomatik kumanda sistemi, 
üretim desteği sunar ve süreçlerde devam-
lılık sağlar. Arnaud Pruvo, şu açıklamalarla 
konuyu noktalamıştır: “as1, kalite çalışmala-
rımızda etkili bir temel taşı niteliğindedir. Bu 
teknoloji, müşterilerimiz için güvenilir üretim 
sunarken hammadde ve enerji tüketimini 
optimize etmemizi sağlayan temel perfor-
mans göstergeleri ve verileri toplayarak işler. 
Santralimiz, bireysel müşteriler ve birbirine 
benzer çok uluslu kuruluşlar için standart 
betondan teknik beton çeşitlerine ve yeni 
dekoratif betonlara kadar uzanan her türlü 
beton kullanımı için çok sayıda formül sun-
maya hazırdır.”

CBS ELBA

Özellikler ve Faydalar

• Boyutları esnek olarak belirlenmiş karıştırma 

platformu 

• +/- 0 düzeyinde kurulum. Besleme kuyusu gerekli 

değildir 

• İsteğe bağlı toz giderme plentiyle tozlar kayda 

değer ölçüde azaltılır 

• Katkı maddesi ve özel ürün ekleme seçeneği 

sunulur 

• Çelik çerçevelerde temelsiz kurulum seçeneği 

sunulur  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KARIŞTIRICI TÜRÜ: Tek ve çift milli zorunlu karıştırıcı

MAKSIMUM SIKIŞTIRILMIŞ YENI BETON VERIMI: 

107–138 m³/sa

KARIŞTIRICI HACMI: 2000–3333 l

AKTIF AGREGAT STOKLAMA: 105–312 m³

MAKSIMUM BILEŞENLER: 3–12 / 4–12

MAKSIMUM ÇIMENTO TÜRLERI: 6
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Siddharth Shah,  

RKC Infrabuilt Pvt. Ltd. Firmasında Yönetici

RKC Infrabuilt’in plenti seçmesinin başlıca nedeni, ABA UniBatch’in sıcak ve soğuk geri dönüşüm materyalleri ekleyebilme becerisine sahip olmasıydı.

 ATIKLARI KÂRA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Ammann Asfalt Plenti, Geri Dönüştürülmüş Asfalt Kullanıyor

Evet; bu durum, Hindistan’ın Ahmedabad 
kentinde bulunan RKC Infrabuilt Pvt. Ltd. 
direktörü Siddharth Shah’a göre rakamlarla 
kanıtlanmıştır.

Plentin diğer plentlere kıyasla çok daha eko-
nomik olduğunu belirten Shah, “Ciddi oranda 
tasarruf elde ediyoruz,” diyor.

Taze agrega yerine geri dönüştürülmüş asfalt 
(RAP) kullanma becerisi, maliyetten tasarruf 
elde edilmesini sağlayan başlıca unsurdur. 
Ayrıca ABA UniBatch, RAP’i kullanıma uygun 
hale getirirken yüksek karışım kalitesini 
sürdürebilmektedir.

Shah, sözlerine şöyle devam ediyor: “Plent, 
mükemmel bir asfalt karışımı sağlıyor. 
Kullanılan torbalı filtre ünitesi muhteşem. 
Benzer şekilde, kurutucu tambur da geri 
dönüştürülmüş asfalt için fayda sunuyor. Bu 
detaylar bizi ABA Unibatch plenti satın almaya 
yöneltiyor.”

Plentin sıcak ve soğuk geri dönüşüm ma-
teryali ekleyebilme becerisi, RKC’nin ABA 
Unibatch’i tercih etmesine neden olan 
spesifik ve önemli bir etmen olmuştur. 

Hindistan’da RAP kullanımına yönelik 
yoğun bir talep bulunuyor. Dolayısıyla, 
bu plent Hindistan pazarı için son 
derece uygun. Özellikle Hindistan 
pazarı için Hindistan’da üretilen, 

ancak aynı zamanda Avrupa tek-
nolojisini de barındıran bir plent 
örneği teşkil ediyor.

Plent ayrıca, düşük ısıda 

asfalt üreten bir köpük bitüm ünitesine de 
sahip. Bu düşük ısılı asfalt (Hindistan’da “ılık 
asfalt” adı verilir), geleneksel bir karışımla aynı 
kaliteye sahiptir. Ancak üretim için daha az 
yakıt gerektirir. Ayrıca emisyon düzeyleri de 
daha düşüktür ve asfaltlama personeli düşük 
ısılı karışımlarla daha rahat çalışacaktır.

Shah’a göre Ammann’ın özel as1 Kumanda 
Sisteminin sezgisel yapısı, mümkün olan tüm 
karışımların üretimini mümkün kılıyor.

Shah; “as1 inanılmaz bir yazılım.” diyor. 
“Daha önce böyle bir yazılım görmedim. Size, 
plentin tamamına ilişkin eksiksiz açıklamalar 
sunuyor.”

ABA UniBatch plentinin beklenen üretim 
düzeylerini karşılıyor olması, Shah’ın memnun 
kaldığı bir diğer konu. Shah, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Ammann, taahhüt ettiği plent 
kapasitelerini sunan tek sağlayıcı. Geniş kapa-
siteler konusunda kendileriyle övünen diğer 
sağlayıcılar, yüzde 70 veya yüzde 80’in ötesine 
gidemiyor. Ammann her zaman taahhüt ettiği 
kapasitelere ulaşıyor.”

RKC, kısa süre önce gerçekleştirilen bazı yol 
yapım projeleri kapsamında yüksek üretim 
kapasitesine ihtiyaç duydu. “Plent, 100 günden 
kısa sürede 130.000 ton üretim yaptı,” diyor 
Shah.

Hindistan’daki Ammann ve Apollo 

AMMANN ABA UNIBATCH ASFALT PLENTI, IŞLETMELERIN KÂR ELDE ETMESINE 
YARDIMCI OLUR MU?
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Martinho Fernandes,   

Regional Commercial Manager Plants - India   

Plent sahibi, geri dönüştürülen asfaltın 

kullanımı sırasında ABA UniBatch’in yüksek

kalite sağlayabildiğini söylüyor.

plentlerinden sorumlu Ticaret Müdürü 
Martinho Fernandes, ülkede bulunan çok sa-
yıda plenti ve dünya çapındaki birçok konumu 
inceledi. Fernandes, ABA UniBatch plentinin 
sağladığı verimlilik ve sonuçta ortaya çıkan 
maliyet tasarrufları konusunda gerçekçi rakam-
lar ortaya koyuyor.

• ABA UniBatch, yüzde 40’a kadar sıcak 
RAP ve yüzde 25 soğuk RAP kullanılan 
karışımlar geliştirebilmektedir. Ayrıca 
köpük karıştırma ve katı katkı maddesi 
kullanma seçeneği sunar.

• RCK plentinin çalışma süresi, yüzde yüze 
yakındır.

• ABA UniBatch’in gelişmiş metalurji 
özellikleri sayesinde parça ömrü yüzde 
25’e kadar uzatılmıştır.

• Dişli motorlarının doğrudan tahrik sis-
temi, güç tüketimini yüzde 10’a kadar, 
bakım ihtiyacını ise yüzde 20’ye kadar 
düşürür.

• Yürütülen araştırma ve geliştirme çalış-
maları, 20 mg/Nm3’ ün altında değerler 
sağlayan verimli brülör ve torba ünitesi 
dahil olmak üzere yeşil teknoloji çalış-
malarının önünü açmıştır. Bu sayede, 
müşteriler ek karbon kredisi elde eder.

Fernandes, plentin önümüzdeki dönemde 
ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden 

gelmek 
için hazır 
olduğunu belirterek, 
şunları ekliyor: “ABA UniBatch, 
‘geleceğe hazır’ bir plent. Bu da, yeni 
teknolojiler kullanılır hale geldikçe müşterilerin 
kolaylıkla bünyelerine katabilmesi anlamına 
geliyor.”

İlgili video için QR kodu 
okutunuz.



Tesis, Narangba’daki eski konumundan 
Caboolture’un 10 km kuzeyindeki yeni yerine 
taşındı.

Ammann CEO’su Hans-Christian Schneider, 
şöyle diyor: “Şirket merkezinin taşınması, 
Ammann’ın bölgedeki büyümesinin ve müş-
terilerimize eğitim, servis, ürün ve parça bulu-
nurluğu yoluyla hizmet verme konusundaki 
bağlılığımızın bir göstergesidir. Bu pazarda 
bir lider haline geldik. Yapılan yatırım, bunun 
bir göstergesidir.”

Yeni tesis, yüzde 40 oranında daha büyük 
bir depo, yüzde elli oranında daha büyük 
bir ofis alanı, yeni ve iyileştirilmiş bir eğitim 
merkezinden oluşuyor.

RSS 120-M, Haziran ayında birleşik Krallık’ın 
Buxton kentinde gerçekleşen Hillhead 2018 
taş ocakçılığı fuarında tanıtıldı.

HABERLER VE ETKINLIKLER

Ammann Avustralya Yeni Bir Tesise Taşındı  
Elde edilen kayda değer büyüme, Ammann Avustralya’nın, bölgedeki müşterilere daha iyi hizmet 
vermek amacıyla şirket merkezini, deposunu ve eğitim merkezini taşımasına neden oldu.

Büyük açılışa (soldan sağa) Martin Knott, Rohan Anderson, Hans-Christian Schneider,  

Paul Vandersluis, Rico Loeppen ve Scott Rickards katıldı.

(Soldan sağa) Stephen McDonough, Sandro Baumgartner, Stefan Gosebrink, 

Patrick McKelvey ve Michael Halada.
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Yapımı aşamalı olarak devam eden Orbital 
Highway, Doha çevresindeki trafiği yönlendi-
ren bir ana arter. Katar’ın ekonomik gelece-
ğinin önemli bir parçasını oluşturan otoyol, 
2022 FIFA Dünya Kupası’nın düzenleneceği 
ülkede harika bir hizmet sunacak.

Orbital Highway projesinin Al Shamal City 
bölümü, henüz yapım aşamasında. Yüklenici 

şirket olan Bin Omran Trading & Contracting, 
projenin tamamlanmasına yardımcı olmak 
için kısa süre önce 20 adet Ammann ASC 100 
Toprak Kompaktörü, 20 adet ARX 23 ve ARX 
26 Tandem Silindiri teslim aldı.

AMMANN.COM 19

Ammann, Haziran ayında Moskova’da 
düzenlenen ve bir inşaat ekipmanları 
ve teknolojisi fuarı olan CTT RUSSIA 

2018’e katıldı.

Ammann India Private Ltd.’nin genişletilmiş 
ve son teknoloji üretim tesisi, Nisan ayında 

gerçekleştirilen Techno Days 2018’de 
görücüye çıktı.

Yeni Ammann Bayisi Stroitelnie Mashiny’den ekip üyeleri 

(kompaktörün önünde, yukarıda).  

Çeşitli Ammann asfalt döşeme ve sıkıştırma makineleri 

sergileniyor (solda).

Ammann Silindirleri FIFA Projesinde İşe Koyuldu  
Ammann Silindirleri, Katar’ın Doha kenti yakınlarında yürütülen önemli bir inşaat projesinin 
ilerleyişine yardımcı oluyor.
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AMMANN RSS 120-M GERI DÖNÜŞÜMLÜ TAŞ KIRMA MAKINESI
Hepsi bir arada bir ekipman olan Ammann RSS 120-M taş kırma, demir ayırma ve  
eleme makinesi, öğütülmüş materyallerden asfalt tabakalara kadar asfaltın geri 
dönüştürülmesi için idealdir. Makine, patentli teknolojisi sayesinde verimli ve özenli bir 
kırma işlemi gerçekleştirir ve bu sayede daha az kayıp sağlar.

Kilit özellikler:

• Saatte 180 ton kapasite

• Minimum ses ve toz emisyonu

• Lokal olarak ya da uzaktan parametre yönetimi

• 30 dakika içinde kurulumdan üretime geçiş

• Açık kasa kamyonla standart taşıma


