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Estes estão sendo dias empolgantes na Ammann. 
Espero que concorde comigo, quando souber 
que estamos:

- Lançando uma série completa de novos produtos.
- Preparando para exibir estes e outros produtos 

em abril na Bauma 2019, em Munique, a feira de 
construção mais vanguardista do mundo.

O ano de 2019 marca o 150º aniversário da Ammann. 
Enquanto planejava vários projetos relacionados ao 

aniversário, encontrei muitas fotografias antigas, incluindo muitas imagens de 
produtos da Ammann.

As usinas de asfalto e as máquinas nessas fotos, apesar de terem mais de 100 
anos, foram a base para o que temos hoje a oferecer. Por exemplo, um “rolo” 
foi, em tempos, exatamente isso: apenas uma tambor pesado e estático que 
era puxado por um trator com funcionamento independente. Eventualmente, 
o design avançou, de modo que um tambor passou a impulsionar a máquina 
de compactação. A progressão do rolo continuou com a adição de capacidades 
de compactação dinâmicas e, mais recentemente, com desenvolvimentos 
tecnológicos como o Ammann Compaction Expert (ACE), nosso Sistema de 
Compactação Inteligente.

Cada uma dessas melhorias foi um marco significativo. Contudo, cada uma 
delas foi implementada sobre uma base existente, e desenvolvida para superar um 
desafio específico de um cliente.

Essa filosofia centrada no cliente é mantida até hoje pela nossa equipe de 
desenvolvimento de produtos. A equipe precisa antecipar o que virá daqui há 
muitos anos, em termos de obstáculos que os clientes enfrentarão, e quais 
ferramentas os ajudarão a ser bem sucedidos em seus canteiros de obras.

Nosso comprometimento em ser um provedor de soluções impulsiona tudo 
aquilo que fazemos. Isso inclui não somente novas ofertas e produtos, como 
também usinas e máquinas já existentes. A remodelagem da usinas de mistura 
de asfalto da Ammann é um importante exemplo disso. A remodelagem pega 
uma usinas existente, construída pela Ammann ou por outro fabricante, e oferece 
melhorias que fazem com que a usinas pareça como nova.

Como a Ammann antecipa o que está para vir e constrói os próximos 
150 anos, continuaremos a ajudar os clientes a encontrar soluções através do 
desenvolvimento de novos produtos e serviços e da melhoria dos produtos 
e serviços que já estão em campo, trabalhando duro.

CONTINUANDO NOSSO 
PAPEL COMO PROVEDOR 

DE SOLUÇÕES 



Um grupo australiano de especialistas em 
asfalto visitou a Ammann China durante uma 
recente visita de coleta de informações e fi-
cou impressionado com as instalações de fa-
bricação, para além de terem também ficado 
otimistas sobre o papel que os produtos da 
Ammann podem ter no futuro de seu país.

Vinte representantes da Associação 
Australiana de Pavimentos em Asfalto (AAPA 
– Australian Asphalt Pavement Association) 
visitaram a Coreia do Sul, o Japão e a China, 
fazendo paradas nas autoridades rodoviárias, 
em uma refinaria de betume, em empresas 
de construção de estradas, em institutos de 
pesquisa e nas instalações da Ammann em 
Xangai, para conhecer as centrais de mistura 
de asfalto.

“O que mais se destacou foi o profissiona-
lismo da equipe da Ammann e os esforços e 
medidas tomadas para garantir a qualidade 
do produto”, disse Carlos Rial, CEO da AAPA, 
que representa todos os setores da indústria 
australiana de pavimentos flexíveis betumi-
nosos. “A fábrica era limpa, bem organizada 
e com uma apresentação bastante profissio-
nal, com uma atenção bem alta às práticas 
de segurança.”

Rial acredita que a fábrica sempre vai 
evoluir para melhor. “Ficou óbvio que todos 
na Ammann são muito sérios sobre o melho-
ramento contínuo do controle de qualidade 
na fabricação, e demonstraram isso durante 
os últimos 10 anos na sua central asiática”, 
disse Rial. “É um testamento da cultura que a 
organização traz para indústria de fabricação 
na China, e também da excelente maneira 
que trata sua força de trabalho, de modo a 
reter sua força laboral qualificada.”

A visita à Ammann China fez parte 
dos esforços de proximidade com a Ásia 
através da Transferência Internacional 
de Conhecimentos (IKT - International 
Knowledge Transfer) 2018 da AAPA. Os 

representantes pertencem a diferentes 
cenários, incluindo autoridades rodoviárias 
estaduais e locais, empreiteiros de constru-
ção rodoviária, empresas de design, órgãos 
de pesquisa e fornecedores de betume.

“Todos os representantes desejam partici-
par da troca de conhecimento para as suas 
organizações e também representar uma 
voz coletiva da AAPA que possa liderar a 
mudança que beneficiará toda a indústria 
na Austrália”, disse Rial. “Esta empolgante 
troca de conhecimentos entre países é uma 
oportunidade de criar um padrão para as 
melhores práticas da indústria e de impulsio-
nar segurança, sustentabilidade e custo-
-benefício melhorados através da eficiência 
melhorada e de soluções inovadoras”.

A visita deu-se pelo fato de os responsá-
veis pelas construções rodoviárias estarem 
procurando formar de aumentar a utilização 
de asfalto reciclado (RAP). Dados fundamen-
tais foram compartilhados durante a parada 
na Ammann China, tanto relação à utilização 
de RAP em grande quantidade, quanto em 
relação às melhores usinas e tecnologias 
para fazê-lo.

Em alguns locais da Ásia, como, por exem-
plo, no Japão, a alta percentagem de recicla-
gem é uma prioridade. As percentagens são 
muito menores na Austrália, e aumentá-las 
requer a implementação de uma tecnologia 
melhorada de usina de mistura de asfalto, 
explica Rial.

Os representantes viram tais tecnologias 
em ação quando saíram da fábrica e visita-
ram uma usina em funcionamento ali perto, 
uma Ammann ABA UniBatch. A tecnologia 
de RAP da Ammann, que previne danos ao 
betume quando se trabalha com materiais 
reciclados, parece ser uma boa solução para 
a Austrália, pensa Rial.

As usinas do futuro terão que englobar 
preocupações ambientais que vão para além 

da utilização de RAP, que é algo que os 
produtos da Ammann já fazem. “A tecnolo-
gia utilizada pela Ammann para lidar com as 
emissões e com o odor foi particularmente 
interessante”, disse Rial. 

A ênfase na tecnologia ultrapassou as usi-
nas de mistura de asfalto e incluiu também 
as máquinas de compactação e o equipa-
mento de compactação leve, que também 
são produzidos pela Ammann.

“Há uma boa troca de informações sobre 
oportunidades para melhorar a performance 
da pavimentação e aumentar a segu-
rança através dos avanços tecnológicos da 
Ammann em compactação, controle remoto, 
usinas autônomas e sensores de perigo”, 
ele disse.

Rial acredita que as lições aprendidas fize-
ram a viagem de duas semanas valer a pena. 
Ele se lembra da Ammann como uma parada 
marcante durante a viagem.

“A delegação ficou impressionada com 
aquilo que foi apresentado na fábrica, com 
a abertura para troca de informações e com 
o percurso percorrido pela Ammann, do mo-
mento que começou a fabricar até agora,” 
Rial relatou.

A QUALIDADE DA FÁBRICA DA AMMANN NA 
CHINA CAPTURA A ATENÇÃO DOS VISITANTES

Os membros da associação foram uma audiência receptiva durante a visita



ROLO COM PNEUS PNEUMÁTICO ART 280

Características e benefícios

SISTEMA DE LASTRAGEM LÍDER DE MERCADO

• Variabilidade de peso entre 9 toneladas e 28 toneladas com 

o sistema modular de carregamento fácil da Ammann; pode ser 

carregado com uma empilhadeira

• Espaço de lastro disponível de 3 m3

SISTEMA DE AR DURANTE O FUNCIONAMENTO 

• O sistema de enchimento do pneu pode ser operado a partir 

de dentro da cabine

• Controlado por um visor integrado ao volante

ISOSTACIDADE DO EIXO DIANTEIRO

• Pneus dianteiros conectados com um sistema isostático que 

permite o movimento de ± 50 mm

• A configuração de eixo dianteiro combina-se com uma oscilação 

de +/- 3° para um perfeito contato dos pneus em terrenos difíceis

SEGURANÇA E CONFORTO PARA O OPERADOR

• O assento desliza para além da estrutura da máquina e gira 

170º para dar ao operador conforto e visibilidade excelentes

• O operador pode controlar completamente a máquina através 

de um único visor integrado no volante

• Design melhorado, remoção das colunas permitida para melhor 

visibilidade, conforto e segurança

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PESO EM OPERAÇÃO: 9750 kg (21.500 lb)

PESO MÁXIMO: 28.000 kg (61.730 Ib)

TIPO DE ACIONAMENTO: Hidrostática

MOTOR: Deutz TCD3.6

LARGURA DE TRABALHO: 2040 mm (80,3 in)

NÚMERO DE RODAS: 4+4

TAMANHO DOS PNEUS: 11,00 × 20”
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O novo rolo hidrostático com pneus 
pneumático ART 280 da Ammann apre-
senta uma cabine reprojetada e um sis-
tema de lastragem que pode ser rápida 
e significantemente ajustado.

A máquina de compactação também utiliza 
o sistema inteligente de tração de reiniciali-
zação da máquina. Sempre que a máquina 
de compactação é utilizada, o sistema mede 
automaticamente o peso da máquina e deter-
mina a velocidade máxima e as configurações 
do freio para uma segurança ideal.

A facilidade e o peso do ajuste do lastro são 
únicos no mercado. 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 de carga por pneu de 
1125 kg a 3500 kg.

O sistema permite o uso de vários materiais 
de lastragem, incluindo água, aço, concreto 
e areia. O sistema de ar durante o funciona-
mento permite um fácil controle da pressão 

dos pneus a partir da cabine. A máquina de 
compactação tem um bom desempenho 
tanto em solo quanto em asfalto.

A máquina de compactação é acionada pelo 
mais recente motor Estágio 4 UE/EPA EUA 
Tier 4f da Deutz, com tecnologias EGR, DOC e 
SCR. Em países menos regulamentados, a má-
quina de compactação apresenta um motor 
Estágio 3A UE/EPA EUA Tier 3 da Deutz com 
tecnologia EGR e silenciador. O ART 280 da 
Ammann está disponível com motores que sa-
tisfazem os mais variados níveis de emissões.

A AMMANN REVELA A MÁQUINA DE 
COMPACTAÇÃO COM PNEUS

Sistema de tração inovador – Um novo recurso importante

O sistema de ajuste de lastro do ART 280 é único no mercado.
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AMMANN ARS 122 OFUSCA 
A CONCORRÊNCIA

A máquina de compactação tem um excelente desempenho no projeto do aterro

O compactador de solo ARS 122 da 
Ammann teve um desempenho superior às 
máquinas de sete fabricantes da concorrência 
quando estas foram testadas num canteiro de 
obras em Giriulla, no Sri Lanka.

As oito máquinas de compactação trabalha-
ram na construção de um aterro como parte 
do projeto Central Expressway (Via Expressa 
Central). As máquinas de 10 toneladas foram 
testadas enquanto compactavam agrega-
dos na base granular do aterro, sendo que 
a máquina da Ammann foi a que obteve 
o melhor desempenho.

“Este rolo da Ammann é o mais eficaz para 
em termos de eficiência de compactação, 
número de passadas e percentagens de pas-
sadas de teste”, disse Rohana Eknathgedara, 
Presidente da S&K Engineering Enterprises 
(Pvt.) Ltd. 

As máquinas de compactação dos outros 
fabricantes precisaram de mais passadas para 
atingir as densidades desejadas, enquanto 
que a ARS 122 da Ammann foi capaz de 
atingir tais densidades em quatro ou cinco 
passadas.

“É altamente eficiente”, Eknathgedara disse 
sobre a máquina da Ammann. “A compac-
tabilidade é alta, e com menos passadas. 
Também o tempo necessário entre a com-
pactação da camada, o teste e o início de 
uma camada de solo nova é menor que o de 
outros rolos”.

A ARS 122 mostrou-se capaz de elimi-
nar passadas, eliminando, assim, custos de 
mão-de-obra e de combustível.Embora a 
otimização do tempo seja sempre importante, 
ela é algo particularmente imprescindível 
no projeto Central Expressway. “O clima é 
o desafio mais dominante quando são reali-
zadas extensas terraplenagens e se trabalha 
com grandes quantidades de materiais”, 
disse Eknathgedara.

A ARS 122 operou com sua configura-
ção vibratória mais alta enquanto ajudava 
a compactar aproximadamente 200.000 m3 

de materiais associados à terraplenagem do 
aterro. Os materiais foram colocados a granel 
em camadas de 225 mm antes das máquinas 
de compactação começarem a funcionar.

O projeto Central Expressway ligará a 
capital do Sri Lanka, Colombo, a Kandy, outra 
cidade importante. O trabalho de aterra-
mento faz parte da segunda de quatro fases 
do projeto. Aquela segunda fase é a criação 
de 50,7 km de uma faixa de rodagem dividida 
de quatro vias, com 30 viadutos e 5 túneis.

As máquinas de compactação dos outros 

fabricantes precisaram, cada uma delas, de seis 

passadas para atingir as densidades desejadas, 

enquanto que a ARS 122 da Ammann foi 

capaz de atingir tais densidades em quatro ou 

cinco passadas.
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RAP DE QUALIDADE E TAMBÉM 
ECONOMIA DE CUSTOS

ABA UniBatch ajuda empresa de construção a reconstruírem as estradas chinesas

Aos fabricantes de asfalto de todo o 
mundo, foi exigida uma maior utilização de 
asfalto reciclado (RAP). O desafio: a mis-
tura com alta concentração de RAP deve, 
também, cumprir com os elevados padrões 
de qualidade.

A Shandong Binzhou Road Construction 
Corp. (SBRCC), na China, enfrentou tais 
demandas em vários de seus importantes 
projetos de rodovias nacionais, incluindo a 
recente construção de 50 km da Rodovia 
Nacional 220 da China (G220), que liga 
Binzhou a Zhengzhou.

A SBRCC utilizou 25 por cento de asfalto 
reciclado (RAP) como mistura de base, 
conforme exigido pelo projeto G220. A 
empresa também cumpriu com os padrões 
de qualidade, que foram frequentemente 
monitorados.

Com a ajuda da usina de mistura de asfalto 
ABA UniBatch, da Ammann, a empresa 
atingiu outro objetivo, que satisfaria qualquer 
negócio: reduziu os custos de operação. “As 
economias em combustível são significativas”, 
disse Lu Shaoli, Gerente de canteiro de obras.

Mistura a base de RAP de qualidade
A SBRCC é uma empresa grande, com mais 

de 300 funcionários, que tem como alvo 
projetos de grande importância. Entre estes se 

destacam, em 2018: manutenção das rodovias 
nacionais G220 e G205, revitalização de uma 
seção da via expressa Qinbin e reabilitação da 
estrada provinciana de Qingzi.

Os projetos nacionais e provincianos chine-
ses tiveram um aumento da ênfase ambiental. 
Por exemplo, a reconstrução da G220 ne-
cessitou de 150.000 toneladas de mistura de 
asfalto, com uma camada de base composta 
de 25 por cento de materiais reciclados. A ABA 
UniBatch, que é capaz de utilizar até 60% de 
RAP, estava mais que qualificada para a tarefa.

A usina produziu a mistura sob uma ins-
peção acirrada dos responsáveis da SBRCC 
e das autoridades governamentais quanto 
à utilização e a qualidade da RAP.

“Nossa empresa associa uma grande impor-
tância à reciclagem,” disse Wei Kehong, Vice-
Diretor da SBRCC. “Desde o começo do ano 
passado, toda a mistura com reciclagem tem 
sido rigorosamente testada. Todos os dados 
do teste estão em perfeita conformidade com 
as regulamentações nacionais e não só. A 
performance da central da Ammann é consis-
tente, e a qualidade da mistura é garantida”.

A localização da usina
A SBRCC opera em uma impressionante 

instalação, que ocupa uma área de 107.000 
metros quadrados e inclui outras coisas para 

além da ABA UniBatch. 
“O local de produção é equipado com uma 

usina de asfalto, uma usina de mistura de 
base granular estabilizada e uma central de 
concreto,” explicou Shaoli. “É um local abran-
gente, de alto nível, modernizado, integrado 
e ecológico. Produz inúmeros materiais para 
estradas, materiais de reciclagem, materiais 
estruturais para pré-fabricação e pesquisas 
de tecnologias”.

A SBRCC monitora rigorosamente todas as 
fases do processo de fabricação e protege o 
RAP e os agregados. Os materiais frios são 
cobertos, e o excesso do silo e a reserva de 
materiais de reciclagem são separados.

“Nossa localização foi aprovada pela 
Administração de Informações de Energia, 
que é uma referência para a proteção am-
biental em Binzhou,” Shaoli disse.

Consistência
Fornecer uma mistura de qualidade também 

tem a ver com consistência – uma caracterís-
tica avaliada ao pormenor pelos responsáveis 
da SBRCC. “A usina da Ammann é a usina 
de asfalto mais confiável que já usei” disse 
Shaoli. “É muito preciso e tem uma baixa taxa 
de manutenção. Não atrasa nossos planos 
de produção e os donos do projeto estão 
muito satisfeitos”.

A qualidade da mistura foi rigorosamente monitorada durante a produção.



A Shandong Binzhou Road Construction Corp. utilizou a ABA UniBatch da 

Ammann devido à capacidade desta central de asfalto utilizar RAP sem nenhuma 

queda na qualidade.

ABA 100–340 UNIBATCH

Características e benefícios

• Amplo intervalo de produção de 100 t/h até 340 t/h

• As opções máximas de customização são combinadas 

com desempenho superior e eficiência econômica 

• Projetado para uso em todo o mundo, com módulos de 

torre de mistura que oferecem facilidade no transporte

• Tecnologia robusta, experimentada e testada

• Alimentação opcional para aditivos, como pigmento de 

tinta, fibras e Espuma Ammann

• Pode ser montada e ampliada com inúmeras opções

• Projetada para fácil integração de opções e tecnolo-

gias futuras 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 100–340 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 1,7–4,3 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 29–40 t

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MISTURA QUENTE: 

40 ou 30 t (2 compartimentos)

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50 / RAH 60
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Digitalize o código QR para visualizar 
um vídeo de acompanhamento.

O sistema de controle as1 

é essencial para a qualidade e 

a eficiência da produção da mistura.

O operador Yuan Yongbo acredita que a 
consistência é essencial ao projeto. “Penso 
que a coisa mais importante para uma usina 
de asfalto é sua estabilidade”, disse Yongbo. 
“O tempo de inatividade zero e a produção 
contínua são mais importantes que a capaci-
dade. Para essa usina, a taxa de manutenção 
é bastante baixa, o que garante a nossa 
produção contínua”.

Ainda assim, a produção da usina é 
impressionante. “A produtividade pode até 
mesmo exceder as 330 toneladas de mate-
riais graúdos por hora, e a capacidade do 
misturador pode atingir até 4,3 toneladas”, 
afirmou Yongbo.

A produção é feita de forma a priorizar 
o custo-benefício. “A usina é energetica-
mente eficiente”, disse Kehong. “Incluindo 
o sistema RAP, a potência total instalada é de 
apenas 800 kW, mais baixa que a de outras 
centrais comparáveis.”

Para além de ter servido perfeitamente ao 
projeto G220, a ABA UniBatch foi feita para 
lidar com necessidades que podem surgir em 
outros projetos. “Esta usina pode cumprir 
com os meus vários requisitos para mate-
riais misturados, incluindo asfalto, asfalto 

mástique (SMA), material reciclado de grande 
granulometria, materiais de reciclagem quen-
tes e muito mais”, disse Shaoli.

Sistema de controle as1
De acordo com Yongbo, o sistema de 

controle as1 proprietário da Ammann é fun-
damental para uma operação da usina sem 
dificuldades. “O sistema é muito bom”, ele 
disse. “A interface é bastante intuitiva e fácil 
de entender. Tem as configurações manuais, 
semiautomática e totalmente automática. 
É muito fácil de utilizar e também pode ser 
calibrado manualmente com mais precisão”.

Também é fácil fazer o monitoramento 
de várias fases de fabricação. “A usina foi 

elaborada para 

um sensor de nível contínuo”, disse Yongbo. 
“Posso ver facilmente o nível de material no 
silo. Também posso ver as tendências para 
cada material e, então, enviar um feedback 
para a área de carregamento. Eles podem 
ajustar a carga de certos agregados parta 
manter o fluxo consistente”.

O serviço de pós-venda da Ammann 
também foi notável. “É possível ser atendido 
24 horas por dia”, Kehong disse.

Para Yongbo, ganhou-se bastante – mas 
ainda há muito a aprender. “O as1 tem 
muitas ferramentas poderosas, e ainda estou 
aprendendo,” ele disse. “Participaremos ativa-
mente no treinamento de inverno organizado 
pela Ammann para que possamos melhorar 
continuamente.”
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O setor de materiais de construção está se 
beneficiando de condições econômicas está-
veis na indústria da construção, e os livros de 
pedidos estão cheios.

A produção e a entrega por parte de forne-
cedores como a Thomas Beton estão garan-
tindo que o crescimento da mistura pronta 
de concreto irá continuar. Os especialistas 
em concreto da Thomas Beton depositam 
sua confiança nas centrais de mistura de 
concreto da Ammann. Para uma nova insta-
lação em Elmshorn, próxima a Hamburgo, a 
Ammann, líder mundial no fornecimento de 
centrais de mistura, máquinas e serviços para 
a indústria da construção, montou uma cen-
tral que é altamente competitiva em termos 
de preço e também de desempenho.

A Thomas Beton figura entre os líderes 
na produção de mistura pronta de concreto 
de alta qualidade no norte da Alemanha. 
Todos os dias, a frota da empresa entrega 

concreto para projetos de edifícios residen-
ciais, comerciais e industriais, e também para 
construções de infraestrutura e de agricul-
tura. O clientes são igualmente bem-vindos 
para retirar seu próprio concreto.

A Thomas Beton está seguindo uma 
estratégia baseada no fortalecimento de sua 
presença local, sustentada pela manutenção 
das boas condições econômicas no setor da 
construção. A proximidade física dos clientes 
e dos canteiros de obras garante uma vanta-
gem competitiva no mercado do concreto, e 
distâncias mais curtas de transporte também 
são um fator ambiental importante. É por 
isso que a Thomas Beton produz agora con-
creto em 26 instalações nos estados alemães 
de Eslésvico-Holsácia, Hamburgo, Bremen e 
Baixa Saxônia. 

Quando a firma estava preparada para 
construir uma nova instalação em Elmshorn, 
seu CEO, B. Rainer Brings, procurou a 

Ammann, que já havia fornecido oito cen-
trais para instalações da Thomas. Essas duas 
empresas têm um histórico de várias décadas 
de colaboração positiva. 

O portfólio do fabricante de máquinas de 
construção Suíço inclui a série de centrais 
estacionárias de mistura de concreto CBS 
Elba da Ammann, que apresenta tecnolo-
gia modular altamente flexível. Aqui está a 
solução ideal para atender as necessidades 
da Thomas Beton: a central de mistura de 
concreto CBS 120 SL Elba da Ammann, com 
o monta-carga de frequência controlada. Ela 
oferece uma saída teórica de até 121 m³ por 
hora, ainda que necessite de pouco espaço, 
totalmente em linha com as expectativas do 
cliente. A maioria dos componentes é galva-
nizada para garantir um máximo de proteção 
contra corrosão.

Para o sistema de mistura, o cliente optou 
pelo misturador compulsório de eixo único 

THOMAS BETON ACOMPANHA DE 
PERTO OS CLIENTES

Presença local forte é essencial para a empresa



AMMANN.COM 9

CEM 2660 S Elba da Ammann. Graças às van-
tagens comprovadas da hélice dupla, os mis-
turadores desta série operam com sucesso 
em todo o mundo há décadas. A alta intensi-
dade de mistura e a rápida homogeneização 
são os destaques. Um sistema de limpeza 
adicional faz o trabalho de manutenção 
consideravelmente mais fácil, contribuindo 
para uma experiência de usuário geral muito 
confortável para os operadores da central. 
Conforme confirma Brings: “A operação sim-
ples e o bom acesso para manutenção foram 
fatores fundamentais na nossa decisão de 
comprar esta central. Temos décadas de boas 
experiências com os produtos Ammann. Seu 
serviço e fornecimento de peças de substitui-
ção também são excelentes”. 

Devido a condições do local em Elmshorn, 
a caixa de armazenamento linear EL 210/6 
Elba da Ammann foi baixada em três metros 
para permitir preenchimento no nível do 
solo. Isso eliminou a necessidade de uma 
rampa de aproximação, e aditivos como 
fibras de aço agora são descarregados 
diretamente sobre a correia de pesagem ao 
nível do solo. A abertura de preenchimento 
oposta foi aumentada para otimizar o pre-
enchimento e a utilização do volume da câ-
mara. As vedações de dosagem de segmento 
são operadas pneumaticamente, e a largura 
da abertura pode ser ajustada livremente. 
A Thomas Beton está perfeitamente ciente 
dos benefícios dos clientes com tamanha 

flexibilidade: “O 
projeto flexí-
vel da central, 
como pode ser 
observado em ca-
racterísticas como 
o armazena-
mento aditivo, foi 
definitivamente 
um critério para 
nossa decisão de 
compra. Agora, 
também somos 
capazes de lidar com a produção de varieda-
des especiais de concreto e outras atribui-
ções difíceis, com a qualidade de costume”, 
ressalta Brings. 

O processamento do projeto e a monta-
gem correram bem para o cliente, como nor-
malmente é o caso. A Thomas Beton já tem 
uma experiência positiva com a central CBS 
Elba da Ammann, então, as especificações 
foram definidas rapidamente e a construção 
da central personalizada pôde começar rapi-
damente. Na sua versão básica, a central CBS 
Elba da Ammann é instalada sobre alicerces 
de concreto, mas a montagem sobre uma 
estrutura de aço, sem alicerces, é igualmente 
possível. As paredes da câmara e as divisórias 
têm formatos especiais para a montagem do 
dosador linear. A pré-instalação de compo-
nentes, como a plataforma do monta-carga 
e as vedações de dosagem de segmento, 

economiza tempo no local, e os custos de 
transporte reduzidos melhoram o que já é 
uma excelente relação preço/desempenho. 

Embora as altas temperaturas de verão 
tenham prevalecido quando a central foi 
comissionada em julho de 2018, ela foi pro-
jetada para suportar condições de inverno. 
Mesmo a temperaturas do meio do inverno, 
a operação de mistura é garantida sem 
problemas pelo ambiente isolado junto com 
um sistema de ar quente/água quente para 
aquecer os agregados no dosador linear e 
fornecer a água necessária para o concreto. 

Brings está satisfeito com a nova central, 
que já é a nona solução Ammann-Elba a ser 
instalada em uma instalação de concreto 
da Thomas Beton. E, em colaboração com 
consultores de clientes da Ammann, ele 
já está trabalhando em planos para uma 
nova instalação.

CBS 105–140 S/T L ELBA

Características e benefícios

• Plataforma de mistura generosamente 

dimensionada 

• Montagem a ± 0. Sem necessidade de poço 

de alimentação

• Redução de poeira significativa através da central de 

despoeiramento opcional

• A galvanização parcial é padrão 

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

A estratégia da Thomas Beton levou à aquisição de uma 

central de mistura de concreto CBS Elba da Ammann 

com o monta-carga de frequência controlada.
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PAVIMENTADORA COMPACTA ELIMINA 
O TRABALHO MANUAL

A AFT 300-2 da Ammann coloca a mistura entre linhas do bonde

Quando um espaço estreito entre as 
linhas do bonde precisou ser pavimentado, 
a Pavimentadora compacta AFT 300-2 da 
Ammann foi ao trabalho. A pavimentadora 
foi utilizada no centro da cidade de Bruno, 
na República Tcheca, pela Firesta – Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s. enquanto trabalhava 
em um projeto para reconstruir um bonde.

A equipe da Firesta é muito experiente, mas 
foi a primeira vez que trabalharam com a AFT 
300-2. A transição ocorreu sem problemas.

“O controle da máquina não causa 
nenhuma dificuldade para a equipe 
experiente”, disse Pavel Pawlica da Firesta. 
“A configuração da máquina é padrão 

e bastante simples, quando comparada 
à máquinas concorrentes”.

A pavimentadora trabalhou em uma largura 
de 143 cm enquanto colocava a mistura 
entre os trilhos. “A largura da pavimentadora 
foi muito importante”, disse Pawlica. 
“Ela se encaixou na medida dos trilhos 
perfeitamente. Se não fosse assim, teríamos 
sido obrigados a pavimentar manualmente”.

A pavimentação manual pode levar um 
tempo considerável e coloca bastante 
pressão sobre a equipe. Além disso, a mistura 
colocada a mão não é tão macia e densa 
quanto o asfalto nivelado e compactado 
pela pavimentadora.

A qualidade do trabalho foi boa, conforme 
comprovado por um inspetor do governo 
no local. “A superfície e a compactação 
foram examinadas pelo inspetor várias vezes 
e não houve problema com a qualidade”, 
disse Pawlica.

A pavimentadora também foi capaz de 
completar o trabalho do lado de fora de cada 
trilho, trabalhando tipicamente em larguras 
de 180 cm.

O projeto levou cerca de cinco dias, um 
prazo consideravelmente mais curto do que 
se o trabalho tivesse sido feito manualmente. 
Três elevações foram colocadas em uma 
distância de 4800 metros. Ao todo, cerca de 
1500 toneladas de asfalto foram utilizadas.

A mistura foi carregada diretamente do 
silo de massa por um carregador orientado 
para deslizamento, que podia facilmente 

PAVIMENTADORA DE ASFALTO COM 
ESTEIRAS AFT 300-2

Características e benefícios

• Capacidade teórica de pavimentação de 300 toneladas por hora

• Largura máxima de pavimentação de 3,1 metros

• Mesas aquecidas eletricamente ou a gás

• Mesa com tamper / vibração

• Componentes de alta qualidade

• Excelente visibilidade a partir da plataforma do operador

• Design moderno

• Silo de massa de material com capacidade de 5 toneladas

• Baixo centro de gravidade e esteiras largas para uma tração ideal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PESO (INCLUINDO A MESA PADRÃO): 5800 kg

LARGURA PADRÃO DE PAVIMENTAÇÃO: 1200–2400 mm

SISTEMA DE AQUECIMENTO: Gás ou elétrico

CAPACIDADE DA TREMONHA: 5 t

MOTOR: Deutz

TIPO: TD2.9 L4

POTÊNCIA NOMINAL: 54 kW

10 REVISTA DO GRUPO AMMANN

Os flancos da tremonha podem ser controlados individualmente.



ser retirado da frente do silo de massa. 
O carregador se aproximava pela frente da 
pavimentadora, descarregava o material 
e, em seguida, retornava para mais 
mistura. Isso tudo pode ser realizado sem 
parar a pavimentadora. “O processo de 
pavimentação era contínuo, mesmo em caso 
de distâncias extensas”, disse Pawlica.

Foi apenas mais uma maneira que 
a AFT 300-2 se mostrou perfeitamente 
adequada ao canteiro de obras.

“Ela se encaixou muito bem no projeto 
e nos ajudou muito”, disse Pavel.

“   O PROJETO LEVOU CERCA 

DE CINCO DIAS, UM PRAZO 

CONSIDERAVELMENTE 

MAIS CURTO DO QUE 

SE O TRABALHO 

TIVESSE SIDO FEITO 

MANUALMENTE. ”

AMMANN.COM 11

A equipe achou a máquina fácil de operar.



Os produtos do futuro não serão somente mais produtivos, 

mas também mais fáceis de serem operados.

Bartosz Kozik

Diretor Global de 

Produtos Máquinas 

estratégicas
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Basta uma pessoa 
olhar para um 
revendedor ou 
locadora Ammann 
para descobrir as 
preferências dos 
consumidores de 
equipamentos leves 
de hoje.
As equipes de 

desenvolvimento 
de produtos, no 
entanto, encon-
tram uma tarefa 

muito mais formidável: medir o que os 
consumidores vão achar indispensável daqui 
a uma década.

“O papel da minha equipe é olhar 10 anos 
a frente”, disse Bartosz Kozik, o diretor de 
estratégia de produto global para máquinas 
da Ammann. “Novos produtos devem estar 
a frente da indústria uma distância suficiente 
para se manterem relevantes e reterem 
valor para os consumidores uma década 
mais tarde”.

A equipe de gestão comercial de produ-
tos utiliza dados do consumidor, pesquisa, 
conhecimento da indústria e criatividade 
para antecipar as necessidades do futuro. 
Enquanto Kozik se nega a discutir questões 
específicas, fornece insights sobre o que ele 
antecipa como sendo tendências atuais. 

O principal prognóstico do grupo: 

equipamentos leves serão mais complexos 
dentro, ainda que mais intuitivos para fácil 
operação.

“Os consumidores exigem mais produtivi-
dade do que nunca”, disse Kozik. “A melhor 
maneira de atender essa necessidade é 
desenvolver nova tecnologia”.

No entanto, estes avanços devem funcio-
nar de forma imperceptível e serem acessíveis 
através de uma interface intuitiva, de forma 
que um operador com nível de habilidade 
ou experiência possa facilmente alavancar 
a tecnologia.

“Ser intuitiva não faz da máquina sim-
ples”, disse Kozik. “Há uma abundância de 
softwares sofisticados funcionando no plano 
de fundo para direcionar o sucesso daquele 
operador. A máquina por si só é complexa, 
mas não requer um operador altamente 
capacitado para controlá-la”.

Por exemplo, os rolos de trincheira da 
Ammann agora apresentam sistemas ACE. 
(ACE é a sigla em inglês para Especialista em 
Compactação da Ammann, um sistema pro-
prietário de compactação inteligente.) O ACE 
é um sistema bastante complicado interna-
mente, mas o operador só precisa identificar 
o significado das luzes coloridas. Verde 
significa que a compactação foi concluída, 
vermelho significa que ainda não. 

“O software não é fácil de escrever”, diz 
Kozik. “O sistema é complicado, mas o ope-
rador só vê umas poucas luzes que piscam 

verde ou vermelho. Ele não está conside-
rando o tipo ou condições de solo. Ele não 
está nem mesmo avaliando se a compacta-
ção foi atingida. Ele só está olhando para 
as luzes: elas estão verdes ou vermelhas? A 
máquina faz todo o cálculo para ele”.

Destaques adicionais
Para além de tornar a tecnologia acessível, 

Kozik vê a propulsão e a segurança como os 
diferenciais de produtos do futuro.

“Estamos procurando alternativas de siste-
mas de propulsão”, ele disse. “As máquinas 
estão cada vez mais trabalhando em ambien-
tes fechados. O diálogo vai muito além da 
alternativa elétrica, mas não posso revelar 
muito mais neste momento. Há muitas for-
mas de colocar máquinas em funcionamento 
sem o uso de diesel ou gasolina”.

As melhorias em segurança incorporam a 
migração em direção a uma maior automa-
ção. “Uma máquina precisará parar quando 
encontrar um obstáculo, contorná-lo ou até 
mesmo se desligar sozinha caso haja algum 
problema”, disse Kozik. “Uma máquina pre-
cisa comunicar ao operador quando encontra 
um problema”.

Dedicado ao valor
Algumas exigências dos clientes nunca 

mudam. Para a Ammann, isso significa um 
comprometimento contínuo com o melhor 
custo de propriedade total e com a entrega 

de valor. “Nossas máquinas precisam ser 
produtivas, fáceis de usar e seguras – elas 
não podem quebrar nunca”, disse Kozik.

Aparentemente, pequenas melhorias de 
design podem proporcionar muito mais 
valor que aquele que inicialmente se pode 
pensar. Por exemplo, os equipamentos 
leves da Ammann podem facilmente ser 
elevados e manipulados por todos os lados. 
Isso reduz o desgaste do equipamento e 
dos operadores. Soluções integradas, como, 
por exemplo, rodas rebatíveis, oferecem 
benefícios similares.

“Temos soluções de produtividade, como 
o sistema de eixo triplo, que proporciona 
a capacidade de escalada e previne que a 
máquina afunde em materiais mais macios”, 
exemplifica Kozik. “Os equipamentos leves 

O QUE O FUTURO NOS RESERVA?

Máquinas que são mais complexas – e mais fáceis de serem operadas
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SOBRE MATERIAIS COMPACTADOS OU DUROS / OBJETIVO DE COMPACTAÇÃO ATINGIDO

Displays de máquina irão cada vez mais ajudar os operadores a determinar se 

uma compactação foi atingida.

Maior automação exige avanços também na segurança.

da Ammann utilizam amplitudes 
duplas para que a máquina possa 
apresentar um bom desempenho em 
uma gama de aplicações diferentes. 
Sem esse sistema, você precisaria de 
duas máquinas em vez de uma”.

As características dos produtos acima 
mencionados são todas melhorias úteis. 
“É isso que o cliente sempre tem e sempre 
vão querer: valor”. afirma Kozik.

O papel do serviço pós-venda
O desenvolvimento de produto envolve 

muito mais que máquinas. “Estamos dando 
mais robustez ao serviço de suporte pós-
-venda”, conta Kozik. “Os donos não querem 
apenas simplicidade quando o assunto é a 
operação. Eles querem menos complicações 
– e ponto final”.

A criação do ServiceLink, um sistema 
de gerenciamento de frotas digital, foi 
motivado pelo desejo dos clientes em ter 
uma ferramenta descomplicada para poder 
acessar os dados da máquina.

“Você automaticamente recebe infor-
mações sobre a máquina desejada no seu 
celular, enquanto está no canteiro de obras, 
ou no seu computador, no escritório”, disse 
Kozik. “Você já não precisa mais estabele-
cer uma conexão física com a máquina. O 
ServiceLink se conecta digitalmente e se 
comunica remotamente com você a partir de 
qualquer lugar e através de diversos disposi-
tivos, não importa onde você está”.

O ServiceLink é uma solução perfeita 
para as empresas de aluguel de máquinas, 
pois também monitora o nível da carga da 
bateria. “Você consegue saber se a bate-
ria de uma máquina está completamente 
carregada antes de levá-la para o canteiro de 
obras ou, no caso das empresas de aluguel 
de máquinas, antes de alugá-la para um 
cliente”, ele diz.

“Felizmente, para a Ammann, temos uma 
equipe muito versátil de engenheiros fan-
tásticos, que variam desde membros jovens, 
quase acabados de sair da faculdade e que 
trazem ideias novas e futuristas, até colegas 
extremamente experientes e treinados, que 
mantém intactas as soluções já consagra-
das”, conta Kozik. “Essa excelente combina-
ção é a nossa chave para o sucesso”.
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A Socogetra S.A. é uma das empresas de 
engenharia civil e construção de estradas líder 
na Bélgica. Muitas das usinas da Ammann 
na frota de equipamentos para asfaltar da 

Socogetra ainda têm uma longa vida útil pela 
frente – a questão é que seus sistemas de 
controle (a tecnologia fundamental para as 
usinas) estão começando a ficar obsoletos.

Sobre isso, Eric Perard, diretor de Indústria 
na Socogetra, explica: “Nosso antigo sistema 
de controle Ammann AS2000plus funcionou 
impecavelmente por muitos anos e teve 
um excelente desempenho durante todo o 
seu tempo de vida. Entretanto, precisamos 
aproveitar os mais recentes avanços tecnoló-
gicos oferecidos pelo sistema de controle as1 
da Ammann para que possamos continuar a 
produzir asfalto de alta qualidade e antecipar 
nossas necessidades futuras”.

A Global 300 da Ammann, em Marche-en-
Famenne, na Bélgica, foi a primeira central 
de mistura de asfalto a se beneficiar de uma 
remodelagem. Este projeto foi concluído de 
forma tão tranquila e fácil, que a Socogetra 
decidiu repetir o processo nas suas centrais 
em Bastogne e Arlon, que produzem cerda 
de 60 mil toneladas de asfalto por ano cada. 
A as1 foi, portanto, instalada na Ammann 
Global 160 e na Ammann Global 200.

REMODELAGEM PROMOVE 
UM SALTO TECNOLÓGICO

Atualização do sistema de controle dá vida à usina

Os operadores se tornaram produtivos rapidamente 

devido à natureza intuitiva do sistema de controle as1.
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Levou apenas metade de um dia 

para que a central de mistura de 

asfalto da Ammann fosse convertida 

para o tecnologicamente avançado 

sistema de controle as1.

O procedimento de remodelagem testado 
e aprovado da Ammann foi seguido durante 
as três conversões ao sistema de controle as1. 
Os especialistas da Ammann revisaram cada 
um dos sistemas existentes e então incorpo-
raram os módulos atuais às novas configu-
rações da as1 para cada usina de mistura 
de asfalto.

A conversão do AS2000plus para o sistema 
de controle as1 levou apenas metade de um 
dia e o treinamento da equipe exigiu apenas 
outras 48 horas. Os técnicos da Ammann esti-
veram a postos por mais 15 dias para garantir 
que a conversão ocorresse de forma tranquila 
e para dar aos operadores uma compreensão 
minuciosa de como o sistema funciona.

“A passagem para o sistema as1 foi conclu-
ída muito rapidamente”, observa Perard. “Este 
software é altamente intuitivo. As vantagens 
principais são tecnológicas. Temos melhor 
controle sobre a produção e nos beneficiamos 
de mais alertas e configurações para permitir 
monitoramento e controle mais profundos. 
E o controle é mais flexível. Nossos gerentes 
e operadores de central estão igualmente 

satisfeitos com a transição”.
A as1 foi desenvolvida para lidar com várias 

receitas empregando uma alta precisão. 
“É bem simples ajustar receitas,” Perard 
salienta. “É tudo muito rápido”.

O sistema também possibilita o uso de as-
falto reciclado (RAP). “Agora podemos utilizar 
20% de RAP – o que não fazíamos antes 
da remodelagem,” Perard explica. “A longo 
prazo, tencionamos impulsionar esse resul-
tado para alcançar 30%”, ele adiciona.

As economias alcançadas graças à re-
modelagem da usina de mistura de asfalto 
em vez da aquisição de uma nova ajuda-
rão a Socogetra na aquisição da empresa 
Enrobage Stockem. Para além disso, tem 
o importante benefício de proporcionar a 
melhoria da confiabilidade e da qualidade da 
produção de asfalto.

A empresa está assumindo projetos de 
grande escala na Bélgica e também em 
outros países. Isso inclui estradas e rodovias, 
ferrovias para trens-bala, instalações de 
tubulações principais e secundárias, projetos 
ambientais e de tratamento de esgotos e 

também projetos de infraestrutura comercial 
e industrial.

“Com a nossa forte presença na região 
belga de Walloon, podemos rapidamente 
organizar equipes especializadas adequadas 
e altamente eficientes, capazes de estar 
prontamente disponíveis.” Perard comenta. 
“Nossas próprias pedreiras, usinas de mistura 
de asfalto e centrais de concreto nos dão as 
capacidades necessárias para cumprir com 
todos os requisitos exigidos ao fornecedor. 
E graças ao nosso conhecimento transversal 
do ambiente, dos materiais e das expectati-
vas de muitos clientes, podemos oferecê-los 
serviços e benefícios dignos de uma parceria 
de alto nível”.
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ADSK FORNECE PRODUÇÃO DE 
ASFALTO EM LOCAIS CONVENIENTES

A abordagem da empresa ajuda os clientes a reduzirem custos de transporte

16 REVISTA DO GRUPO AMMANN

A Almaty Road Building Co. (ADSK) 
prosperou na indústria de produção de 

asfalto adquirindo várias centrais de alta 
produção e as colocando perto dos projetos. 
O resultado é um alto volume de mistura, for-
necido a baixo custo aos clientes envolvidos 
em projetos exigentes.

A abordagem valeu a pena, pois a ADSK – 
com a ajuda de sua mais recente aquisição, 
uma central de mistura de asfalto ABC 180 
SolidBatch da Ammann – está fortemente 
posicionada no mercado de construção de 
estradas em Almaty, Kazakhstan.

A ADSK, fundada em 2002, participa em 
todos os projetos significativos de cons-
trução de estradas na região de Almaty. 
Recentemente, a empresa forneceu asfalto 
para o desvio de 66 km do rodoanel Big 
Almaty (BAKAD - Big Almaty Ring Road) e 
para o trecho de 47 km de estrada na região 
de Almaty.

“Adquirimos uma ABC SolidBatch da 

Ammann este ano e a instalamos bem perto 
do local do novo projeto para a construção 
do BAKAD,” disse Gagiyev Yunus, proprie-
tário da ADSK. “A nova estrada permi-
tirá a passagem de trânsito por cima de 
uma das rotas com tráfego mais intenso, 
contornando Almaty”.

As futuras obras acontecerão em 
Taldykorgan, um centro regional em Almaty, 
incluindo um local para a produção e proces-
samento de material inerte. Este projeto tem 
o prazo de conclusão definido para antes do 
fim de 2019.

A empresa, neste momento, possui quatro 
usinas de mistura de asfalto da Ammann, 
com uma capacidade combinada de 660 
toneladas por hora. As usinas podem produzir 
várias misturas de asfalto.

“Quando ainda estávamos apenas come-
çando a ADSK, escolhemos confiar nos equi-
pamentos da Ammann”, Yunus disse. “Foi 
comprovado que foi a escolha certa, já que 

a Ammann é um parceiro confiável e estamos 
ansiosas pela próxima colaboração”.

Todas as usinas Ammann, incluindo aquelas 
adquiridas aproximadamente 20 anos atrás, 
estão em boas condições e ainda em opera-
ção. A produtividade e a confiabilidade das 
usinas ajudaram a ADSK a aumentar sua lista 
de clientes para além de 50.

Os clientes da ADSK apreciam o impacto 
que as localizações das centrais têm nos 
custos. “Ajuda a criar parcerias em que todos 
ganham”, disse Yunus.

Um ponto fundamental das usinas da 
Ammann é que elas produzem as capacidades 
prometidas. “Nossa experiência com o uso 
de centrais da Ammann mostrou que elas 
cumprem com todas as especificações de 
desempenho da ficha de dados”, disse Yunus. 
“Entre outros fatores, nossa escolha de uma 
usina de mistura de asfalto para um local 
específico depende da capacidade desta e da 
demanda do local.”
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ABC 140–240 SOLIDBATCH 

Características e benefícios

• Uma taxa imbatível de custo/desempenho 

• Compacto e modular para facilidade de transporte 

• Montagem rápida, em partes devido a opções 

como bases de aço integradas e cabos de tomadas 

de corrente 

• Uma presença compacta 

• Projetada para fácil integração de opções e tecnologias 

futuras, tais como o uso avançado de aditivos, fibras 

e mais materiais recicláveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 140–240 t/h

TAMANHO DO MISTURADOR: 1,7–3,3 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 29 t ou 53 t / 36 t ou 86 t

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MISTURA QUENTE: 

23 t em 1 compartimento 50 t ou 90 t em 2 compartimentos

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50

Assim, é essencial que a usina, uma 
vez transportada e montada, seja ca-
paz de produzir aquilo que a ficha de 
desempenho promete.

A durabilidade é outro fator fundamental. 
“Nós mal repusemos quaisquer componentes 
ou unidades nos 17 anos de nossa parceria 
de sucesso, que é devida ao processo de pro-
dução altamente avançado e à qualidade de 
produto superior da Ammann”, disse Yunus. 
“Um dos segredos do sucesso é, obviamente, 
a capacidade de fazer alterações imediatas 
nas receitas de materiais inertes e aglutinan-
tes de asfalto, de modo a garantir misturas de 
alta qualidade”.

E por último, mas não menos importante, 
ele aprecia também as características da ma-
nutenção. “As usinas da Ammann saõ fáceis 
de realizar manutenção, pois oferecem um 
fácil acesso aos pontos de serviço, permitindo 
a substituição imediata de peças – o que é 
uma vantagem e uma das razões pelas quais 
escolhemos a Ammann,” disse Yunus.

A ABC 180 SolidBatch está sendo usada em vários projetos da Almaty Road 

Building Co. (ADSK).

Representantes da Ammann e da ADSK estiveram presentes na inauguração da planta.
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NOVIDADES E EVENTOS

Pavimentadoras Ammann India recebem prêmio 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Ammann India ganhou 
o prêmio “Melhor vendedor de pavimentadoras de 
asfalto” da publicação de negócios Equipment India. 

A Ammann India foi honrada com a venda combinada 
de todos as pavimentadoras de asfalto Apollo: a WM6 
HES, a AP 550, a AP 600, a AP 800 e a AP 1000. As 
pavimentadoras são conhecidas por sua produtividade, 
seu valor e seu apoio ao cliente através da altamente 
respeitada rede de serviços Apollo.

Uma usina é melhor do que duas 
A construção de aeroportos está 

entre os projetos mais estressantes dos 
quais uma empresa pode participar. Os 

prazos são extremamente rígidos e seu 
cumprimento rigorosamente exigido. As 

questões de segurança criam um desafio 
logístico. Outras armadilhas potenciais, como 
o clima, também podem causar problemas.

A construtora grega Intrakat adicionou 
ainda mais pressão a este já estressante 
cenário: Assumiu o projeto de dois 
aeroportos com cronogramas bem próximos 

– com uma única usina para fornecer 
o asfalto.

A Intrakat utilizou a usina de mistura de 
asfalto com transporte otimizado Ammann 
ABT QuickBatch para produzir a mistura no 
aeroporto Mykonos, na Grécia. A usina foi 
então embalada e transportada para Kos, 
a mais de 250 km de distância, onde fabricou 
a mistura para o aeroporto de lá.

Usar uma única usina permitiu uma 
economia de dinheiro significativa, mas 
também representava um risco: o não 

cumprimento do prazo no primeiro canteiro 
de obras arruinaria o segundo projeto.

“Os prazos disponíveis para a execução 
dos trabalhos nos aeroportos de Mykonos 
e Kos eram particularmente apertados”, 
disse Panagiotis Anagnostopoulos, gerente 
de projetos da Intrakat. “Se não tivesse sido 
possível mover a usina no tempo disponível, 
nós teríamos tido que instalar duas usinas 
simultaneamente nos dois aeroportos”.

Digitalize o código QR para visuali-
zar um vídeo de acompanhamento.

Instalações da Ammann Índia em Mehsana, próxima a Ahmedabad-
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A Ammann marca 150 anos 
A Ammann comemora seu 150º aniversário em 
2019 e o acontecimento será marcado de várias 
formas. Entre elas: uma edição especial da Customer 
Magazine, em março de 2019. A publicação irá focar 
na história da Ammann e também apresenta um 
olhar para o futuro.

Empresário segue sua paixão 
Abuzar Mergani Elbushra dedicou bastante 
tempo e cuidado na construção da sua em-
presa Sudanese. Elbushra teve uma escalada 
na indústria da construção de rodovias e em 
2005, com aproximadamente 20 anos de 
carreira, abriu seu próprio negócio. Ele agora 
é proprietário de quatro usinas de mistura de 
asfalto, todas fabricadas pela Ammann.

Escolheu a Ammann porque começou 
trabalhando com a empresa em 2010 e sua 
confiança só cresceu desde então. “Cresci 
de uma usina para três, e então para quatro, 
devido à mobilidade e à produção das usinas 
Ammann e à cooperação do revendedor 
Ammann”, disse Elbushra.

A história leva à nova compra 
Não é surpresa que a PT Sumber Mitra Jaya 
tenha procurado pela Ammann quando esteve 
diante de um projeto desafiador e mistura de 
asfalto de alto padrão. A empresa baseada 
na Indonésia, em Jacarta, teve previamente 
grande sucesso utilizando usinas de mistura de 
asfalto JustBlack da Ammann. “Ficamos muito 
satisfeitos com o desempenho das usinas du-
rante outros projetos na ilha”, disse Ramesh, 
gerente da PT Sumber. 

Quando o governo usina contratou a em-
presa para construir e manter um segmento 
da rodovia de pedágio Trans-Java, a PT 
Sumber procurou uma usina de mistura 
de asfalto Ammann, desta vez a ABC 180 
SolidBatch. Foi a terceira usina Ammann que 
a empresa comprou no ano passado.

“Nós compramos a usina ABC 180 
SolidBatch devido à sua tecnologia, confiabi-
lidade e alta qualidade da mistura de asfalto 
quente”, disse Ramesh. “Também confiamos 
que podemos contar com as usinas Ammann 
para atender prazos estritos e altos volumes 
de produção que são necessários”.

ABC 180 SolidBatch.
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PODE UMA CENTRAL DE ASFALTO ANTIGA 
ATENDER PADRÕES AMBIENTAIS NOVOS?
Em um mundo no qual os padrões ambientais estão mudando constantemente, produtores 
de asfalto podem sobreviver – e até mesmo prosperar – com a ajuda de uma remodelagem de central.

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

Quais as vantagens da remodelagem da Ammann?

• Aumento da utilização RAP

• Um tanque de betume eletricamente aquecido com relação custo-benefício tão boa que paga a si mesmo em poucos anos

• Os níveis de ruído são reduzidos em até 20 dB sem impactos na produção diária

• Capacidade de utilizar misturas de baixa temperatura que reduzem o gasto de combustível e as emissões

Entre em contato conosco para marcar uma análise gratuita e conhecer as melhores alternativas,  
com boa relação custo-benefício, para melhorias ambientais da sua central.

QUAIS AS 
VANTAGENS DA 
REMODELAGEM 


