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Ammann’da heyecan verici günler yaşıyoruz. Umarım 
bu haberler sizi de heyecanlandırıyordur:

- Yepyeni bir ürün serisini piyasaya sürüyoruz.
- Nisan ayında Münih’te düzenlenecek olan ve dünyanın 

en merakla beklenen inşaat ticareti fuarı Bauma 
2019’da bunları ve başka ürünleri de sergilemeye 
hazırlanıyoruz.

2019 yılı Ammann’ın kuruluşunun 150. yıldönümü olacak. Yıldönümüne yönelik 
çeşitli projeleri planlarken, Ammann ürünlerinin görsellerinin de yer aldığı birçok 
eski fotoğrafa rastladım.

Çoğu 100 yıldan eski olan bu resimlerdeki plentler ve makineler, bugün 
sunduğumuz teknolojinin temellerini oluşturuyor. Mesela “silindir” dediğimiz ürün, 
gerçek anlamda bir silindirden, yani bağımsız çalışan bir traktörün arkasına bağlı 
sabit bir tamburdan oluşuyordu. Sonunda tasarım öylesine geliştirildi ki, tambur, 
sıkıştırma makinesini süren mekanizma haline geldi. Silindirin ilerleyişi; dinamik 
sıkıştırma becerilerinin ve nihayetinde “Akıllı Sıkıştırma Sistemimiz” olan Ammann 
Compaction Expert (ACE) gibi teknolojik gelişmelerin de eklenmesi ile devam etti.

Her biri önemli birer kilometre taşını oluşturan bu gelişmeler, mevcut bir temelin 
üzerinde inşa edilerek müşterilerin karşılaştığı belirli zorlukların üstesinden gelmek 
amacıyla geliştiriliyordu.

Bu müşteri merkezli felsefe, günümüzün ürün geliştirme ekibi tarafından 
sürdürülüyor. Ekibin, müşterilerin ne gibi zorluklarla yüzleşeceğini ve iş sahasında 
hangi araçların başarılı olmalarını sağlayacağını öngörmesi ve uzun yılların ötesinde 
tahminler yürütmesi gerekiyor.

Gücümüzün kaynağı olan çözüm sağlayıcı olma taahhüdümüz, yalnızca yeni 
ürün tekliflerini değil, aynı zamanda mevcut plentleri ve makineleri de kapsıyor. 
Ammann asfalt karıştırma plenti iyileştirme çalışmaları, bunun mükemmel bir 
örneğidir. İyileştirme çalışmaları; Ammann veya başka bir üretici tarafından inşa 
edilen mevcut bir plenti yeni hale kavuşturmak üzere plentte geliştirmeler yapılması 
anlamına geliyor.

Ammann yüzünü geleceğe dönerek önümüzdeki 150 yıla yönelik adımlar atarken, 
biz de yeni ürün ve hizmetler geliştirerek, sahada halihazırda kullanılan ürün ve 
hizmetleri daha iyi hale getirerek müşterilerimizin çözüm bulmasına yardımcı 
olmaya devam ediyoruz.

ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK 
GÖREVİMİZE DEVAM 

EDİYORUZ 



Ammann China’da kısa süre önce gerçekleş-
tirilen bir tura Avustralya'dan katılan bir grup 
asfalt uzmanı, Ammann ürünlerinin ülkelerinin 
geleceğinde oynayabileceği rol konusunda 
iyimser olduklarını belirtirken üretim tesisin-
den mutlu ayrıldı.

Güney Kore, Japonya ve Çin’i ziyaret eden 
Avustralya Asfalt Kaplama Derneği’nden 
(AAPA) yirmi delege; karayolları yetkililerini, 
bir bitüm rafinerisini, yol inşaatı firmalarını, 
araştırma kurumlarını ve Ammann’ın asfalt ka-
rıştırma plenti üretimi yapan Şanghay tesisini 
ziyaret etti.

Avustralya bitümlü esnek kaplama endüst-
risindeki tüm sektörleri temsil eden AAPA’nın 
CEO’su Carlos Rial şunları söyledi: “Bizi en çok 
etkileyen noktalar; Ammann ekibinin profes-
yonelliği, ürünün kaliteli olmasını sağlamak 
için gösterilen çabalar ve alınan önlemler 
oldu. Fabrikanın temiz, düzenli ve profesyonel 
şekilde hazırlanmış olduğunu, ayrıca güvenlik 
uygulamalarına özen gösterildiğini gördük.”

Rial, tesisin gittikçe daha da iyi bir hale 
geleceğine inanıyor. “Ammann’ın üretimde 
kalite kontrolü devamlı olarak daha da iyi 
hale getirme konusunu ciddiye aldığı ortada. 
Şirket, Asya plentinde 10 senedir bu gerçeği 
sergiliyor. Kuruluşun Çin’deki üretim endüstri-
sine getirdiği kültürü ortaya koyan tesis, aynı 
zamanda yüksek becerilere sahip çalışanları 
elinde tutmak için iş gücüne ne kadar önem 
verdiğini gösteriyor.”

AAPA’nın Asya’ya yönelik Uluslararası Bilgi 
Transferi (IKT) 2018 kapsamındaki destek 
ziyaretlerinin bir parçası olan Ammann China 
ziyaretine katılan ve farklı geçmişlere sahip 
olan delegeler arasında devlete ait ve yerel 

karayolları yetkililer, yol inşaatı yüklenicileri, 
tasarım firmaları, araştırma kurumları ve bitüm 
tedarikçileri yer aldı.

Rial konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüm 
delegeler, kuruluşları için bilgi alışverişine ka-
tılım göstermeyi amaçlarken, Avustralya’daki 
endüstrinin fayda sağlayabileceği bir değişimi 
destekleyebilecek ortak bir AAPA görüşünü 
temsil ediyor. Ülkeler arasındaki bu heyecan 
verici bilgi alışverişi, en iyi endüstri uygulama-
larını karşılaştırma; gelişmiş verimlilik çözüm-
leri ve inovatif çözümlerle güvenlik, sürdürüle-
bilirlik ve harcama getirisi artışını destekleme 
fırsatı sunuyor.”

Avustralya yol yapımı yetkililerinin ziya-
reti, geri dönüştürülen asfalttan (RAP) daha 
fazla yararlanma yollarını araştırma amacıyla 
gerçekleştirildi. Ammann China’da yapılan 
ziyarette paylaşılan temel bilgi, yüksek RAP 
kullanımı ve bunu kullanan en iyi plentlere ve 
teknolojilere yönelik veriler oldu.

Japonya gibi Asya’nın bazı bölgelerinde, geri 
dönüşüm yüzdesinin yüksek olmasına öncelik 
veriliyor. Rial, Avustralya’da bu yüzdenin çok 
daha düşük olduğunu, bunu yükseltmek için 
daha iyi bir asfalt karıştırma plenti teknolojisi-
nin uygulanması gerektiğini belirtti.

Fabrikadan ayrılan delegeler, yakın böl-
gelerde faaliyette bulunan Ammann ABA 
UniBatch plentini ziyaret ederek bu teknolojiyi 
bizzat incelediler. Rial, geri dönüştürülen ma-
teryallerle çalışırken bitümün hasara uğra-
masını önleyen Ammann RAP teknolojisinin 
Avustralya için çok uygun olduğunu ifade etti.

Gelecekteki plentlerin, Ammann ürünleri 
gibi çevresel endişeleri RAP kullanımının 
ötesinde ele alması gerekecek. “Ammann’ın 

emisyonlara ve kokuya yönelik kullandığı 
teknoloji özellikle ilgimizi çekti.” 

Vurgulanan teknolojiler, asfalt karıştırma 
plentlerinin ötesine geçerek, Ammann 
tarafından üretilen sıkıştırma makinelerini 
ve hafif sıkıştırma ekipmanları gibi ürünleri 
de içeriyordu.

“Ammann’ın sıkıştırma, uzaktan kumanda, 
otonom plent ve tehlike algılama tekno-
lojisi konularındaki gelişmeleriyle kaplama 
performansını iyileştirme ve emniyeti artırma 
fırsatları hakkında yoğun bir bilgi alışve-
rişi gerçekleştirdik,” diyen Rial; iki haftalık 
seyahatlerinde aldıkları derslerin çok faydalı 
olduğunu belirtti. Ammann’ın seyahatlerindeki 
en önemli duraklardan biri olduğunu söyleyen 
Rial şöyle devam etti:

“Heyetimiz; fabrikada sunulan bilgilerden, 
kurumun bilgi alışverişine açık olmasından ve 
Ammann’ın üretime başladığı günden bugüne 
kadarki yolculuğundan çok etkilendi.”

AMMANN’IN ÇİN’DEKİ FABRİKASININ KALİTESİ 
ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Dernek Üyeleri Tur Sırasında Birçok Bilgi Aldı



ART 280 PNÖMATIK LASTIKLI SILINDIR

Özellikler ve Faydalar

PAZAR LİDERİ BALAST SİSTEMİ

• Ammann’ın kolay yüklenebilir modüler sistemine sahip 

9 ile 28 tonluk ağırlık çeşitleri; forklift ile yüklenebilir

• 3 m3’lük balast alanına sahiptir

AIR-ON-THE-RUN SİSTEMİ 

• Lastik şişirme sistemi kabinin içinden çalıştırılabilir

• Direksiyona entegre ekranla kontrol edilir

ÖN AKS İZOSTAZİSİ

• ± 50 mm hareket sağlayan izostatik sisteme bağlı 

ön lastikler

• Zorlu arazilerde optimum lastik teması için ± 3° salınım ile 

bir arada sunulan ön aks konfigürasyonu

OPERATÖR KONFORU VE EMNİYETİ

• Koltuk makine gövdesinin ötesine kayarak mükemmel 

operatör konforunu ve görünürlüğünü sağlayacak şekilde 

170º döner

• Operatör, direksiyona entegre tek ekran ile makineyi 

tümüyle kontrol edebilir

• Gelişmiş tasarım, kolonların kaldırılması ile daha yüksek 

görünürlük, konfor ve emniyet sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 9.750 kg (21.500 Ib)

MAKSİMUM AĞIRLIK: 28.000 kg (61.730 Ib)

TAHRİK TÜRÜ: Hidrostatik

MOTOR: Deutz TCD3.6

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ: 2040 mm (80,3 inç)

TEKERLEK SAYISI: 4+4

LASTİKLERİN BOYU: 11,00 × 20”
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Yeni Ammann ART 280 Hidrostatik Lastikli 
Silindirde, hızlı ve önemli ölçüde ayarlanabilir 
olan bir balast sistemi ve yeniden tasarlanmış 
bir kabin bulunuyor.

Kompaktör ayrıca, “Akıllı Makine Resetleme 
Çekiş Sisteminden” faydalanıyor. Kompaktör 
her çalıştırıldığında, sistem otomatik olarak 
makinenin ağırlığını ölçüyor ve optimum em-
niyet düzeyini sağlamak üzere maksimum hız 
ve fren konfigürasyonlarını belirliyor.

Ayar kolaylığı ve ağırlık bakımından, balast 
sisteminin piyasada bir benzeri daha bulunmu-
yor. Ammann’ın modüler ve kolay yüklenebilir 
balast sistemi, makine ağırlığının yalnızca bir 
forklift yardımıyla bir saat içerisinde 9 tondan 
28 tona kadar ayarlanabilmesini sağlıyor. Bu, 
lastik başına düşen yükün 1.125 kg’den 3.500 
kg’ye kadar ayarlanabilmesi anlamına geliyor.

Sistem; su, çelik, beton ve kum dahil olmak 
üzere çeşitli balast malzemelerinin kullanılabil-
mesine olanak veriyor. Air-on-the-run sistemi, 

lastik basıncının kabin içerisinden kolayca 
kontrol edilebilmesini sağlıyor. Kompaktör 
hem asfalt hem de toprak üzerinde yüksek 
performans gösteriyor.

Deutz’un EGR, DOC ve SCR teknolojilerine 
sahip en son ABD EPA Tier 4f/AB 4 motoru ile 
donatılmış olan kompaktör, daha az düzen-
leme gerektiren ülkelerde EGR ve susturucu 
içeren ABD EPA Tier 3/AB 3A Deutz motoruna 
sahip. Ammann ART 280, çeşitli emisyon dü-
zeylerine uygun motorlarla birlikte sunuluyor.

AMMANN LASTİKLİ KOMPAKTÖRÜNÜ 
GÖRÜCÜYE ÇIKARIYOR

Yeni Ana Özellik: İnovatif Çekiş Sistemi

ART 280’in balast ayarlama sisteminin piyasada bir benzeri daha yok.
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AMMANN ARS 122 RAKİPLERİNİ GÖLGEDE 
BIRAKIYOR

Toprak Dolgu Projesinde Kompaktör Başarısı

Sri Lanka’nın Giriulla bölgesindeki iş saha-
sında test edilen Ammann ARS 122 Toprak 
Kompaktörü, yedi farklı rakip üreticinin maki-
nelerinden çok daha iyi performans sergiledi.

Merkezi Otoban projesi kapsamındaki 
toprak dolgu inşaatında çalışan 10 ton ağır-
lığındaki sekiz kompaktör, toprak dolgunun 
temel tabakasında agregat sıkıştırma testine 
tabi tutulurken, en iyi performansı Ammann’ın 
makinesi gösterdi.

S&K Engineering Enterprises (Pvt.) Ltd. 
başkanı Rohana Eknathgedara, “Ammann’ın 
bu silindiri, sıkıştırma verimliliği, geçiş sayısı ve 

test geçme yüzdeleri bakımından en etkili araç 
oldu,” şeklinde konuştu. 

Diğer üreticilerin kompaktörleri yoğunluk 
hedeflerine ulaşmak için altı geçiş yapmak zo-
runda kalırken, Ammann ARS 122 aynı hedefe 
dört veya beş geçişte ulaştı.

Ammann’ın makinesini “Oldukça etkili,” 
olarak değerlendiren Eknathgedara, şöyle de-
vam etti: “Daha az geçiş ile yüksek sıkıştırma 
sağlıyor. Katman sıkıştırma, test etme ve yeni 
toprak tabakasına başlama işlemleri arasında 
gereken süre de diğer silindirlere göre daha 
kısa.”

ARS 122, geçiş sayısını azaltarak işgücü ve 
yakıt maliyetlerini ortadan kaldırabileceğini 
kanıtladı.

Daima önemli olan mevcut süreden en iyi 
şekilde faydalanma faktörü, Merkezi Otoban 
projesinde özellikle kritik bir yer alıyordu. 
Eknathgedara şöyle konuştu: “Büyük hafriyat 
çalışmalarını ve gerekli materyal miktarlarını 
üstlenirken karşılaşılan en büyük sıkıntı hava 
şartlarıdır.”

En yüksek titreşim ayarında çalışan ARS 
122, toprak dolgu hafriyatında yaklaşık 
200.000 m3’lük materyalin sıkıştırılmasına yar-
dımcı oldu. Kompaktörler çalışmaya başlama-
dan önce, materyaller 225 mm’lik katmanlarla 
gevşek bir şekilde yerleştirildi.

Merkezi Otoban projesi, Sri Lanka’nın baş-
kenti Kolombo ile önemli bir diğer şehri olan 
Kandy arasında bağlantı sağlayacak. Toprak 
dolgu çalışması, dört proje safhasının ikinci 
kısmını oluşturuyor. Bu kısım; 30 üst geçide, 
5 alt geçide, bölümlere ayrılmış taşıt yoluna 
ve dört şeride sahip 50,7 km uzunluğunda bir 
yol çalışmasından oluşuyor.

Diğer üreticilerin kompaktörleri yoğunluk 

hedeflerine ulaşmak için altı geçiş yapmak zorunda 

kalırken, Ammann ARS 122 aynı hedefe dört veya 

beş geçişte ulaştı.
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KALİTELİ RAP UYGULAMASI 
MALİYET TASARRUFU SAĞLIYOR

ABA UniBatch, İnşaat Firmasının Çin Yollarını Yeniden İnşa Etmesine Yardım Ediyor

Dünya genelindeki asfalt üreticilerinin geri 
dönüştürülen asfalttan (RAP) daha fazla yarar-
lanması gerekiyor. Ancak bunun için yüksek 
RAP içeren karışımın yüksek kalite standartlarını 
yakalaması gerekiyor.

Çin’de bulunan Shandong Binzhou Road 
Construction Corp. (SBRCC) firması, Binzhou ile 
Çengçou arasındaki 50 km’lik Çin Ulusal Otoyolu 
220’nin (G220) yakın zamanda gerçekleştirilen 
yenileme çalışmaları gibi yüksek profilli çeşitli ulu-
sal otoyol projelerinde benzer taleplerle karşılaştı.

G220 projesinde gerekli olan taban karışı-
mında %25 oranında geri dönüştürülen asfalt 
RAP kullanan SBRCC, sıklıkla denetlenen kalite 
standartlarını da karşılamayı başardı.

Şirket, Ammann ABA UniBatch Asfalt 
Karıştırma Plenti’nin yardımıyla işletim maliyet-
lerini azaltarak her şirketi memnun edecek bir 
başka hedefe daha ulaşmış oldu. Saha Müdürü 
Lu Shaoli, yakıt tasarruflarının dikkat çekici oldu-
ğunu ifade ediyor.

Kaliteli RAP Bazlı Karışım
300’ü aşkın çalışana sahip olan ve yüksek 

profilli projeleri üstlenen SBRCC, 2018 yılında 
G220 ve G205 ulusal otoyollarının yol onarım 
çalışmalarını, Qinbin (Qinhuangdao–Binzhou) 
Otoyolunun yenileme çalışmalarını ve Qingzi il 
yolunun bakımı gerçekleştirdi.

Çin’deki ulusal ve il bazındaki projeler, giderek 
artan bir çevresel etkiyi ortaya koyuyor. Örneğin; 
G220 otoyolunun yenileme çalışması, taban kat-
manı %25 geri dönüştürülen materyallerden olu-
şan 150.000 tonluk asfalt karışımı gerektiriyordu. 
%60’a kadar oranda RAP kullanımı sağlayan ABA 
UniBatch, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için 
yeterli oldu.

Karışım, hem SBRCC yetkililerinin hem de 
devlet yetkililerinin RAP kullanımını ve kalitesini 
yakından kontrol ettiği bir ortamda üretildi.

SBRCC Yardımcı Direktörü Wei Kehong konuyla 
ilgili şunları söylüyor: “Şirketimiz geri dönüşüme 
büyük önem veriyor. Geçen yılın başından bu 
yana tüm geri dönüşüm karışımları derinlemesine 
test edildi. Tüm test verileri, ulusal ve benzeri 
düzenlemelere eksiksiz uyumluluk gösteriyor. 
Ammann plentinin sağladığı performansın istik-
rarı, karışımın kalitesini garanti ediyor.”

Plent Sahası
SBRCC, 107.000 m2’lik bir alanı kaplayan ve 

ABA UniBatch’ten çok daha fazlasını içeren etki-
leyici bir tesisin faaliyetlerini yürütüyor. 

“Üretim sahası; asfalt plentinden, stabilize 
temel tabaka karıştırma plentinden ve beton 
plentinden oluşuyor,” diyen Shaoli sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Yüksek standartlı, modernize 
edilmiş, entegre, çevre dostu ve kapsamlı olan 

bu site, çeşitli yol materyallerinin yanı sıra geri 
dönüşüm materyalleri, prefabrik yapı materyalleri 
ve teknolojik araştırmalar sunuyor.”

SBRCC, üretim sürecinin tüm safhalarını yakın-
dan takip ederek RAP’i ve agregatları koruyor. 
Soğuk materyallerin üzeri kaplanarak taşan silo 
ile geri dönüşüm materyali birbirinden ayrılıyor.

Shaoli, sahanın Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nin 
Binzhou’daki çevre koruma testini geçtiğini 
ifade ediyor.

İstikrar
Karışımın kaliteli olması, SBRCC yetkililerinin 

çok dikkat ettiği bir özellik olan istikrar faktörüne 
bağlı. “Ammann plenti, bugüne kadar kullan-
dığım en güvenilir asfalt plenti,” diye konuşan 
Shaoli şöyle devam ediyor: “Oldukça hatasız çalı-
şan plent, ayrıca düşük bir bakım oranına sahip. 
Üretim planımızı geciktirmiyor ve proje sahiplerini 
de memnun ediyor.”

Operatör Yuan Yongbo, istikrarın başarı için 
şart olduğuna inanıyor. “Bence bir asfalt plenti 
için en önemli şey stabilite,” diyen Yongbo ekli-
yor: “Kapalı kalma süresinin sıfır olması ve sürekli 
üretim gibi faktörler, kapasiteden çok daha 
önemli. Bu plentin bakım oranının düşük olması, 
üretimi sürdürebilmemizi garanti ediyor.”

Plentin verimi yine de oldukça etkileyici. 
Yongbo “İri taneli materyallerde üretkenlik saatte 

Karışımın kalitesi, üretim sırasında yakından takip edildi.



Shandong Binzhou Road Construction Corp. firması, kaliteden ödün vermeden 

RAP kullanımı sağlama becerisi nedeniyle Ammann ABA UniBatch asfalt 

plentinden faydalanıyor.

ABA 100–340 UNIBATCH

Özellikler ve Faydalar

• Büyük verim miktarı 100 t/sa ila 340 t/sa arasındadır

• 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 

maddeleri için ideal besleme

• Çok sayıda seçenek ile uyumlu hale getirilebilir 

ve genişletilebilir

• İleride geliştirilecek seçeneklerin ve teknolojilerin 

kolaylıkla entegre edilmesi için geliştirildi 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 100–340 t/sa

KARIŞTIRICI BOYUTU: 1,7–4,3 t

SICAK AGREGAT SİLOSU: 29–40 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SİLOSU: 40 veya 30 t 

(2 kompartıman)

KUMANDA SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ: RAC / RAH 50 / RAH 60
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İlgili videoyu izlemek için 
lütfen QR kodunu tarayın.

as1 Kumanda Sistemi, 

karışım kalitesi ve üretim 

verimliliği sağlıyor.

330 tonu bile aşabilirken, karıştırıcının kapasitesi 
4,3 tona kadar ulaşabilir,” diyor.

Bu üretim de uygun maliyetli bir şekilde sağla-
nıyor. Plentin enerji verimliliğine sahip olduğunu 
söyleyen Kehong, “RAP sistemi de dahil olmak 
üzere toplam kurulu güç, benzeri plentler-
den daha düşük olan 800 kW’den oluşuyor,” 
diye ekliyor.

G220 projesi için mükemmel bir seçenek olan 
ABA UniBatch, başka projelerde ortaya çıkabi-
lecek gereklilikleri karşılamak üzere tasarlandı. 
Shaoli, “Bu plent; asfalt, taş mastik asfalt (SMA), 
siyah kırma taş, sıcak geri dönüşüm materyalleri 
gibi çeşitli ihtiyaçlarımı karşılayabilir,” diyor.

as1 Kumanda Sistemi
Ammann’ın tescilli as1 Kumanda Sisteminin 

plentin zahmetsizce çalıştırılmasında kilit rol oy-
nadığını söyleuen Yongbo ekliyor: “Sistem harika. 
Kullanımı kolay ve anlaşılır; Arayüz; manuel, yarı 
otomatik ve tam otomatik ayarlara sahip. Ayrıca 
manuel olarak ince ayar da yapılabiliyor.”

Çeşitli üretim safhalarının takibi de oldukça 
kolay. Yongbo, şunları söylüyor: “Plent, sürekli 
seviye sensörüne sahip olacak şekilde tasar-
landı. Silodaki materyal seviyesini kolaylıkla 
görebiliyor, her materyale ilişkin trendleri 
görüntüleyebiliyor, verileri yükleme alanına 
gönderebiliyorum. Böylelikle materyal akı-
şını sabit tutmak üzere belirli agregatların 
yüklenmesini düzenleyebiliyorlar.”

Ammann’ın satış sonrası desteği de oldukça 
etkileyici. Kehong, günün 24 saati destek alınabi-
leceğini söylüyor.

Yongbo’ya göre elde edilen pek çok avantaj 
olmasına rağmen, öğrenilecek daha çok şey 
var. “as1 birçok güçlü araca sahip, ama ben 
hala öğrenme aşamasındayım. Kendimizi sürekli 
geliştirmek amacıyla, Ammann’ın düzenlediği kış 
eğitimine aktif olarak katılacağız.”



8 AMMANN GROUP MAGAZINE

İnşaat malzemesi sektörü, inşaat endüstri-
sindeki istikrarlı ekonomik koşullardan fayda-
lanırken, sipariş defterleri dolup taşıyor.

Thomas Beton gibi sağlayıcıların üretim 
ve teslimatları, hazır beton karışımındaki 
yükselişin devam edeceğini belirtiyor. Thomas 
Beton’daki beton uzmanları, Ammann beton 
karıştırma plentlerine güveniyor. İnşaat 
endüstrisine yönelik karıştırma plentlerinde, 
makinelerde ve hizmetlerde dünyanın lider 
sağlayıcısı olan Ammann, Hamburg yakınla-
rındaki Elmshorn’da bulunan yeni bir tesis için 
fiyat ve performans bakımından rekabet gücü 
yüksek bir plent kurdu.

Thomas Beton, yüksek kaliteli hazır beton 
karışımının kuzey Almanya’daki lider üreticileri 
arasında yer alıyor. Şirketin filosu her gün ko-
nut, ticari ve endüstriyel bina projelerinin yanı 
sıra altyapı ve tarım inşaatı için beton teslimatı 

yapıyor. Müşteriler isterlerse kendi betonlarını 
gelip bizzat alabiliyorlar.

Thomas Beton, yerel varlığını inşaat 
sektöründe süregelen iyi ekonomik koşul-
lara dayanarak güçlendirmeye yönelik bir 
stratejiyi benimsiyor. Müşterilere ve inşaat 
sahalarına fiziksel olarak yakın olması, beton 
pazarında firmaya önemli bir rekabet avantajı 
sağlarken, kısa taşıma mesafeleri ise dikkate 
değer bir çevresel faktör olarak öne çıkıyor. 
İşte bu nedenle Thomas Beton; Almanya’nın 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen ve 
Aşağı Saksonya eyaletlerindeki 26 tesisinde 
beton üretimi yapıyor. 

Şirket CEO’su Rainer Brings, firmanın 
Elmshorn’da yeni bir tesis kurmaya hazır-
landığı dönemde, halihazırda sekiz Thomas 
tesisine plent sağlamakta olan Ammann’la ile-
tişime geçti. Bu iki şirket, uzun yıllardır süren 

olumlu işbirliği geçmişine sahip. 
İsveçli inşaat makineleri üreticisinin port-

föyünde, Ammann’ın yüksek esnekliğe sahip 
modüler teknolojili sabit beton karıştırma 
plenti serisi olan CBC Elba serisi bulunuyor. 
Frekans kontrollü kova yükleme sistemine 
sahip Ammann CBC 120 SL Elba Beton 
Karıştırma Plenti, Thomas Beton’un ihtiyaç-
larına ideal bir çözüm sağlıyor. Teorik olarak 
saatte 121 m³ verim sağladığı halde çok az 
alana ihtiyaç duyan bu sistem, müşterinin bek-
lentilerini tam anlamıyla karşılıyor. Parçaların 
büyük bir kısmı, paslanmaya karşı maksimum 
koruma sağlamak adına galvanizleniyor.

Müşteri, karıştırma sistemi olarak ise 
tercihini Ammann CEM 2660 S Elba Tek 
Milli Mekanik Karıştırıcı’dan yana kullandı. 
Kanıtlanmış çift sarmal prensibinin sağladığı 
avantajlar sayesinde, bu serideki karıştırıcılar, 

THOMAS BETON MÜŞTERİLERİNİN 
BİR ADIM ÖTESİNDE

Yerel Varlığın Etkili Olması Şirket için Çok Önemli
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yıllardır dünyanın dört bir yanında başa-
rıyla ayırmadan yazalım. gösteriyor. Yüksek 
karıştırma yoğunluğu ve hızlı homojenleşme 
de ürünün ayırt edici özelliklerini oluşturuyor. 
İlave temizlik sistemi, bakım çalışmasını büyük 
ölçüde kolaylaştırırken, plent operatörlerinin 
genel kullanım deneyiminin çok daha rahat 
hale gelmesine katkıda bulunuyor. Brings bu 
konuda şunları söylüyor: “Operasyonun basit 
olması ve bakım için rahat erişim sağlanması, 
bu plenti satın alma kararımızı destekleyen 
önemli iki faktör oldu. Ammann ürünle-
rini uzun yıllardır beğeniyle kullanıyoruz. 
Sundukları servis ve yedek parça tedariki de 
olağanüstü.” 

Ammann CEL 210/6 Elba Yatay Depo, 
Elmshorn’daki saha koşulları nedeniyle taban 
düzeyinde dolum sağlamak için 3 metre alçal-
tıldı. Böylelikle, yaklaşma rampası ihtiyacı orta-
dan kaldırılarak çelik lifler gibi katkı maddeleri 
doğrudan taban düzeyindeki tartma bandının 
üzerine tahliye ediliyor. Karşıdaki dolum açık-
lığı ise, dolumu optimize etmek ve haznenin 
hacminden faydalanabilmek için artırıldı. 
Segment dozaj contaları havalı sisteme göre 
çalışıyor ve açılma genişlikleri de serbestçe 
ayarlanabiliyor. Thomas Beton da müşterinin 
bu düzeyde bir esneklikten faydalanabile-
ceğinin farkında, “Katkı maddesi depolama 

gibi özelliklerde 
de görülebile-
ceği gibi, plent 
tasarımının esnek 
olması, satın alma 
kararı vermemizde 
önemli bir kriter 
oldu. Artık özel 
beton çeşitlerinin 
üretimini ve başka 
zorlu görevleri de alıştığımız kalitede gerçek-
leştirebiliyoruz,” diyor Brings. 

Proje süreçleri ve montaj her zaman olduğu 
gibi sorunsuz gerçekleşti. Thomas Beton 
daha önceden de Ammann CBS Elba plenti 
ile olumlu bir deneyim yaşamış olduğu için, 
teknik özellikler hızla tanımlanarak özelleşti-
rilmiş plentin inşaatı hızlı bir şekilde başladı. 
Ammann CBS Elba plenti, temel versiyonunda 
beton temeller üzerine kuruluyor; ancak temel 
olmadan çelik bir çerçeve üzerine kurulum 
yapmak da mümkün. Hazne duvarları ve 
bölmeler, lineer dağıtıcının kurulumunu sağ-
lıyor. Kova yükleme paleti ve segment dozaj 
contaları gibi parçaların önceden kurulması, 
sahada zamandan tasarruf edilmesini ve ta-
şıma maliyetlerinin düşürülmesini sağlayarak, 
halihazırda olağanüstü düzeyde olan fiyat/per-
formans dengesini daha da iyi hale getiriyor. 

Plentin devreye alındığı tarih olan Temmuz 
2018, her ne kadar yaz yazlarına rastlasa da, 
tesis kış koşullarına dayanıklı şekilde tasar-
landı. Agregatların lineer dağıtıcıda ısıtılma-
sını ve beton için gerekli suyun beslemesini 
sağlayan sıcak hava/sıcak su sistemini de 
içeren yalıtımlı muhafaza sayesinde, kı-
şın ortasındaki sıcaklıklarda bile sorunsuz 
karıştırma yapılabiliyor. 

Brings, Thomas Beton tesisinde yerini alacak 
dokuzuncu Ammann-Elba çözümü olan yeni 
plentten çok memnun olduğunu söylüyor ve 
Ammann müşteri danışmanları yaptığı ile iş-
birliği doğrultusunda şimdiden yeni bir tesisin 
hazırlıkları üzerinde çalışıyor.

CBS 105–140 S/T L 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

• Kısmen galvanizleme standarttır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KARIŞTIRICI TÜRÜ: Tek ve çift milli zorunlu karıştırıcı

MAKSİMUM SIKIŞTIRILMIŞ YENİ BETON VERİMİ: 

107–138 m³/sa

KARIŞTIRICI HACMİ: 2000–3333 l

AKTİF AGREGAT STOĞU: 105–312 m³

MAKSİMUM BİLEŞENLER: 3–12 / 4–12

Thomas Beton’un stratejisi, frekans kontrollü kova yükleme 

sistemine sahip Ammann CBS Elba beton karıştırma 

plentinin satın alınması ile sonuçlandı.
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KOMPAKT ASFALT MAKİNESİ MANUEL ÇALIŞMA 
ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Tramvay Raylarının Arasına Karışım Yerleştirmek için Ammann AFT 300-2 Kullanıldı

Tramvay raylarının arasındaki dar alanların 
kaplanmasında Ammann AFT 300-2 Kompakt 
Asfalt Makinesi tercih edildi.. Asfalt makinesi, 
Çek Cumhuriyeti’nin Brno şehrinde Firesta 
– Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. şirketinin 
tramvay yenileme projesinde kullanıldı.

Firesta ekibi oldukça deneyimli olsa da 
AFT 300-2 ekipmanı ile ilk defa çalıştı. Geçiş 
süreci, sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Firesta çalışanı Pavel Pawlica şöyle 
konuştu: “Deneyimli ekip, makineyi kontrol 
ederken hiç zorluk yaşamadı. Makinenin 
kurulumu, standart ve rakip makinelere göre 
oldukça kolay.”

143 cm’lik genişlikte çalışan asfalt makinesi 
ile rayların arasına karışım yerleştirildi. 
Pawlica: “Makinenin genişliği çok önemliydi. 
Demiryolu hattı açıklığına mükemmel bir 
şekilde sığdı. Aksi halde kaplamayı manuel 
olarak yapmamız gerekecekti.”

Manuel kaplama, uzun zaman alabileceği 
gibi, ekibi büyük bir strese de sokabiliyor. 
Ayrıca elle yerleştirilen karışım, asfalt 
makinesi ile düzeltilen ve önceden sıkıştırılan 
asfalt kadar düz ve yoğun olmuyor.

Yapılan çalışmanın kalitesi, sahada yer 
alan resmi denetçinin doğruladığı üzere 
başarılı oldu. Pawlica, “Yüzey ve sıkıştırma, 

denetçi tarafından defalarca kontrol edildi ve 
kaliteyle ilgili hiçbir soruna rastlanmadı,” diye 
konuştu.

Asfalt makinesi aynı zamanda, tipik olarak 
180 cm’lik genişliklerde çalışarak rayların 
dışındaki çalışmaları da tamamladı.

Beş gün süren proje, manuel olarak 
yapılacak bir çalışmaya kıyasla çok daha kısa 
sürede tamamlandı. 4.800 metrelik mesafe 
için üç asansör yerleştirildi. Toplamda 1.500 
ton ağırlığında asfalt kullanıldı.

Karışım, besleme haznesinin önünü 
kolaylıkla temizleyebilen nokta dönüşlü 
yükleyici ile doğrudan besleme haznesine 
yüklendi. Yükleyicinin asfalt makinesinin 
önüne yaklaşarak materyali boşaltması ve 
daha fazla karışım almak üzere geri dönmesi 

AFT 300-2 PALETLI ASFALT MAKINESI

Özellikler ve Faydalar

• Saatte 300 ton teorik kaplama kapasitesi

• 3,1 metre maksimum kaplama genişliği

• Mastarlar için elektrikli veya hazlı ısıtma

• Tokmak/vibrasyonlu mastar

• Yüksek kaliteli parçalar

• Operatör platformundan mükemmel görünürlük

• Modern tasarım

• 5 ton kapasiteli materyal besleme haznesi

• İdeal çekiş için düşük ağırlık merkezi ve geniş raylar

TEKNİK ÖZELLİKLER:

AĞIRLIK (STANDART MASTAR DAHİL): 5800 kg

STANDART KAPLAMA GENİŞLİĞİ: 1200-2400 mm

ISITMA SİSTEMİ: Gazlı veya Elektrikli

BESLEME HAZNESİ KAPASİTESİ: 5 t

MOTOR: Deutz

TİP: TD2.9 L4

NOMİNAL GÜÇ: 54 kW

10 AMMANN GRUBU DERGISI

Besleme haznesi kanatları, ayrı ayrı kontrol edilebilir.



sağlandı. Böylelikle asfalt makinesinin 
hiç durmadan çalışmış oldu. Pawlica 
şöyle konuştu: “Kaplama işlemi en uzun 
mesafelerde bile aralıksız devam etti.”

Bu süreçte, AFT 300-2 iş sahasına ve 
projeye mükemmel uyum sağlayarak bize çok 
yardımcı oldu.

“ BEŞ GÜN SÜREN PROJE, 

MANUEL OLARAK YAPILACAK 

BİR ÇALIŞMAYA KIYASLA 

ÇOK DAHA KISA SÜREDE 

TAMAMLANDI. ”
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Ekip, makinenin kullanımı kolay olduğunu belirtiyor.



Geleceğin ürünleri üretken olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

kullanımı daha kolay hale gelecek.

Bartosz Kozik

Makinelerden Sorumlu 

Küresel Ürün Stratejisi 

Direktörü
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Müşterilerin 
günümüzdeki hafif 
ekipman tercihlerini 
öğrenmek için bir 
Ammann Bayisine 
veya kiralama 
mağazasına bakmak 
yeterli.

Ancak ürün 
geliştirme ekiplerinin 
çok daha fazlasını 
yapması, müşterilerin 
bundan on yıl sonra 
nelerden vazgeçeme-

yeceklerini belirlemesi gerekiyor.
Ammann’ın Makinelerden Sorumlu Küresel 

Ürün Stratejisi Direktörü Bartosz Kozik şöyle 
diyor: “Ekibimin görevi, önümüzdeki 10 yılı 
göz önünde bulundurmak. Yeni ürünlerin, on 
yıl sonra bile önemli olmaya devam etmesi ve 
müşteri değerini sürdürmesi için endüstrinin 
yeterince ötesinde olması gerekiyor.”

Ticari Ürün Yönetimi ekibi; geleceğe yönelik 
ihtiyaçları öngörmek için müşteri verilerin-
den, araştırmadan, endüstri bilgilerinden ve 

yaratıcılıktan faydalanıyor. Kozik, ayrıntılı bilgi 
vermese de gelecek trendlerin ne olabilece-
ğine dair öngörülerini paylaştı. 

Grubun en önemli tahmini; hafif ekipman-
ların yapısının daha karmaşık hale geleceği, 
ancak kullanımının çalıştırmayı basitleştirecek 
şekilde kolay olacağı yönünde.

“Müşteriler her zamankinden daha fazla 
üretkenlik istiyor,” diyor Kozik. “Bu ihtiyacı 
karşılamanın en iyi yolu ise yeni teknolojiler 
üretmek.”

Ancak her beceri ve deneyim seviyesinden 
operatörün bu teknolojiden kolaylıkla faydala-
nabilmesi için, bu gelişmelerin göze batma-
yacak şekilde çalışması ve kullanımı kolay bir 
arayüzle erişebilir olması gerekiyor.

Kozik şöyle devam ediyor; “Kolay kullanım, 
makinenin basit olduğu anlamına gelmez. 
Operatörün başarılı olmasını sağlamak için 
arka planda birçok karmaşık yazılım çalışıyor. 
Makinenin kendisi oldukça karmaşık, ancak 
kontrol etmek için çok yetenekli bir operatör 
olması gerekmiyor.”

Örneğin Ammann Kanal Kompaktörlerinde 
artık ACE (tescilli bir Akıllı Sıkıştırma sistemi 

olan Ammann Compaction Expert) sistemleri 
bulunuyor. İçinde oldukça karmaşık bir sistem 
bulunan ACE’yi kullanan operatörün, yalnızca 
renkli ışıkların anlamını bilmesi yeterli. Yeşil ışık 
sıkıştırmanın bittiğini gösterirken, kırmızı ışık 
işin bitmediği anlamına geliyor. 

“Bu yazılımı oluşturmak kolay değil,” diyor 
Kozik. “Sistem oldukça karmaşık, ama opera-
tör yalnızca yeşil veya kırmızı gibi yanıp sönen 
ışıkları görüyor. Toprak türünü ve şartlarını 
dikkate almak zorunda değil. Hatta sıkıştırma-
nın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bile 
operatör değerlendirmiyor. Yalnızca ışıkların 
yeşil mi, yoksa kırmızı mı olduğuna bakıyor. 
İşlemin geri kalan kısmını makine yapıyor.”

Fark Yaratan Özellikler
Kozik, teknolojiyi erişilebilir hale getirmenin 

yanı sıra, çalıştırma gücünü ve emniyeti de 
gelecekte ürünlerde fark yaratacak noktalar 
olarak görüyor.

“Alternatif tahrik sistemlerini araştırıyoruz. 
Makinelerin iç mekanlarda çalışma oranı yük-
seliyor. Şu anda daha fazla ayrıntı veremesem 
de, elektrik gücünün ötesinde bir gidişat ol-

duğunu söyleyebilirim. Makineleri dizel veya 
benzin dışında çalıştırmanın başka yolları da 
mevcut.”

Emniyet konusunda kaydedilen gelişmeler, 
otomasyona geçiş konusuna eğiliyor. Kozik 
şöyle diyor: “Makinenin bir engelle karşılaş-
tığında durması, engelin etrafından geçmesi, 
hatta sorun varsa kendi kendini kapatması 
gerekiyor. Makine sıkıntı çıktığında operatör 
ile iletişime geçebilmeli.”

Değere Verilen Önem
Müşterilerin bazı gereksinimleri asla 

değişmiyor. Bu da Ammann’da en iyi toplam 
sahip olma maliyetini sürdürmek ve değer 
sağlamak anlamına geliyor. “Makinelerimizin 
üretken, kullanımı kolay ve emniyetli olması, 
asla bozulmaması gerek,” diyor Kozik.

Görünüşte çok küçük olan tasarım geliş-
tirmeleri, ilk bakışta sanıldığından çok daha 
fazla değer kazandırabilir. Örneğin Ammann 
hafif ekipmanlarını kolaylıkla yanlardan tutup 
kaldırmak mümkün. Böylelikle ekipman da 
operatörler de daha az zorlanmış oluyor. 
Aşağı indirilen tekerlekler gibi entegre çö-
zümler de benzer faydalar sağlıyor.

GELECEK NELER GETİRİYOR?

Yapısı Daha Karmaşık, Kullanması Çok Daha Kolay Makineler
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Makine ekranları, operatörlerin sıkıştırmanın sağlanıp sağlanmadığını belirlemesine daha çok 

yardımcı oluyor.

Otomasyonun artması, emniyette gelişme kaydedilmesini gerektiriyor.

Kozik şöyle diyor: “Örneğin 
tırmanma kabiliyeti sağlayan ve 
makinenin daha yumuşak materyale 
batmasını önleyen üç milli sistem gibi 
üretkenlik çözümlerimiz var. Ammann 
hafif ekipmanları, makinenin çok farklı 
uygulamalarda mükemmel performans 
göstermesini sağlamak üzere çift genlikten 
faydalanıyor. Bu sistem olmadığında bir yerine 
iki makineye ihtiyaç duyuluyor.”

Burada bahsedilen ürün özelliklerinin tümü, 
fayda sağlayan gelişmelerden oluşuyor. Kozik, 
“Müşteriler daima sahip olduğu ve her zaman 
sahip olmak isteyecekleri şey değerlidir,” diyor.

Satış Sonrası Hizmetin Rolü
Ürün geliştirme süreci, makinelerden çok 

daha fazlasını içeriyor. Kozik şunları ekliyor: 
“Satış sonrası destek hizmetlerini çok daha 
sağlam hale getiriyoruz. Makine sahipleri 
operasyon söz konusu olduğunda artık sa-
dece kullanım kolaylığıyla yetinmiyor. Daha az 
sorun çıkaran bir sistem istiyorlar.”

Dijital bir filo yönetimi sistemi olan 
ServiceLink’in oluşturulması, müşterilerin 
makine verilerine erişmek için basit bir araca 
sahip olma isteği doğrultusunda gerçekleşti.

“Söz konusu makine hakkındaki servis 
bilgilerini iş sahasında telefonunuzdan veya 
ofisinizdeki bilgisayarınızdan otomatik olarak 
alabiliyorsunuz. Artık makineye fiziksel olarak 
giriş yapmak zorunda değilsiniz. ServiceLink 
dijital olarak makineye giriş yaparak sizinle di-
lediğiniz yerden ve çeşitli cihazlardan rahatça 
ve uzaktan iletişim kuruyor.”

ServiceLink, akü şarjının seviyesini izlediği 
için kiralama kuruluşları için de mükemmel bir 
seçenek. “Böylelikle iş sahasına götürmeden 
önce makinenizin şarjının dolu olduğunu 
görebiliyorsunuz.”

“Ammann olarak yeni ve geleceğe yönelik 
fikir ve neticeler sunan yeni mezun gençler-
den yerleşik çözümleri sürdüren çok deneyimli 
çalışanlara kadar, olağanüstü mühendisler-
den oluşan çok yönlü bir ekibe sahibiz. Bu 
mükemmel kombinasyon da başarımızın 
anahtarını oluşturuyor.”
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Belçika’nın lider inşaat mühendisliği ve 
yol inşaatı şirketlerinden biri olan Socogetra 
S.A.’nın asfalt ekipmanı filosundaki Ammann 
plentlerinin birçoğu, daha çok uzun hizmet 

ömrüne sahip olsa da kumanda sistemleri 
(plentlerin kilit teknolojisi) artık geçerliliğini 
yitiriyor.

Socogetra’da Endüstri Direktörü olan Eric 

Perard şunları dile getiriyor: “Eski Ammann 
AS2000plus Kumanda Sistemimiz uzun yıllar 
boyunca sorunsuz çalıştı ve hizmet ömrü 
boyunca mükemmel performans sağladı. 
Ancak yüksek kaliteli asfalt üretmeye devam 
etmek ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı öngörebil-
mek için Ammann’ın as1 Kumanda Sisteminin 
sunduğu en yeni teknolojik gelişmelerden 
faydalanmamız gerekiyordu.”

Belçika’nın Marche-en-Famenne bölgesin-
deki Ammann Global 300, iyileştirme çalışma-
larından faydalanan ilk asfalt karıştırma plenti 
oldu. Projenin sorunsuz ve kolay tamamlan-
ması, Socogetra’nın her biri yılda 60.000 ton 
asfalt üreten Bastogne ve Arlon’daki plentle-
rinde de aynı işlemi tekrarlamaya karar ver-
mesini sağladı. Bu nedenle Ammann Global 
160 ve Ammann Global 200 plentlerine as1 
kurulumu yapıldı.

as1 Kumanda Sistemine geçilen üç çalış-
mada Ammann’ın denenmiş ve test edilmiş 

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 
TEKNOLOJİK İLERLEME SAĞLIYOR

Kumanda Sistemi Güncellemesi Plente Ömür Katıyor

as1 Kumanda Sisteminin kullanımı kolay yapısı 

sayesinde, operatörler kısa sürede üretken hale geliyor.
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Ammann asfalt karıştırma plentinin 

teknolojik olarak gelişmiş as1 

Kumanda Sistemine dönüştürülmesi, 

yalnızca yarım gün sürdü.

iyileştirme prosedürü takip edildi. Mevcut 
sistemleri inceleyen Ammann uzmanları, 
mevcut modülleri her asfalt karıştırma plenti 
için yeni as1 konfigürasyonuna dahil etti.

AS2000plus sisteminden as1 Kumanda 
Sistemine geçilmesi yalnızca yarım gün 
sürerken, personel eğitimi ise yalnızca 48 
saatlik ek bir süre gerektiriyordu. Ammann 
teknisyenleri, geçişin sorunsuz gerçekleşme-
sini ve operatörlerin sistemin nasıl çalıştığını 
tam olarak anlamasını sağlamak üzere 15 
gün daha hazırda beklediler.

Perard: “as1 sistemine geçiş süreci oldukça 
hızlı tamamlandı. Yazılımın kullanımı oldukça 
kolay. Elde ettiğimiz en önemli avantajlar 
teknolojik yapıda. Üretim üzerinde daha fazla 
kontrole sahibiz ve daha ayrıntılı izleme ve 
kontrol elde etmemizi sağlayan çok sayıda 
bildirimden ve ayardan faydalanıyoruz. 
Kontrol sürecimiz daha esnek. Plent müdür-
lerimiz ve operatörlerimiz de bu değişimden 
çok memnun.”

as1, birden fazla tarifi çok hassas bir 
şekilde hazırlamak üzere geliştirildi. “Tarifleri 
uygulamak çok kolay,” diyen Perard, “Tüm 

malzemeler bir anda giriyor,” diye ekliyor.
Sistem aynı zamanda geri dönüştürülen 

asfalt (RAP) kullanımına da izin veriyor. 
Perard, “İyileştirme çalışmasından önce dahil 
etmediğimiz RAP içeriğini artık %20 oranında 
kullanabiliyoruz,” diyor ve ekliyor: “Uzun 
vadede bu sonucu %30’a kadar çıkarmayı 
hedefliyoruz.”

Yeni bir asfalt karıştırma plenti satın almak 
yerine iyileştirme çalışmaları yaparak elde 
edilen bu tasarruf, Socogetra’nın Enrobage 
Stockem şirketini satın almasına yardımcı 
olarak, asfalt üretiminin güvenilirliğini ve 
kalitesini artırmaya katkıda bulunacak.

Şirket, Belçika’nın yanı sıra başka ülkelerde 
de büyük ölçekli projeler üstleniyor. Bunların 
arasında yollar ve otobanlar, hızlı tren yolları, 
ana ve yan boru hattı kurulumları, kanali-
zasyon arıtma ve çevre projelerinin yanı sıra 
ticari ve endüstriyel altyapı projeleri yer alıyor.

Perard: “Belçika’nın Walloon bölgesinde 
kurmuş olduğumuz sağlam temel sayesinde, 
çalışmaya hazır ve verimli olan uzmanlaşmış 
ekipleri hızla organize edebiliriz. Kendi taş 
ocaklarımız, asfalt karıştırma plentlerimiz 

ve beton plentlerimiz, arza ilişkin gerekli-
liklerin tümünü karşılayabilmemizi sağlıyor. 
Ayrıca çevreye, materyallere ve müşterilerin 
beklentilerine ilişkin sahip olduğumuz derin 
bilgi sayesinde, müşterilerimize yüksek vasıflı 
bir ortaklığın hizmetlerini ve avantajlarını 
sunabiliriz.”
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ADSK ELVERİŞLİ KONUMLARDA 
ASFALT ÜRETİMİ SAĞLIYOR

Şirketin Bu Yaklaşımı Müşterilerin Nakliye Maliyetlerini Azaltmasına Yardımcı Oluyor
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Almaty Road Building Co. (ADSK) şirketi, 
yüksek üretim yapan çok sayıda plenti satın 
alıp kilit projelere yakın noktalara yerleştire-
rek, asfalt üretim endüstrisinde önemli bir yer 
edindi. Böylelikle talepkâr projelerde müş-
terilere yüksek hacimleri düşük maliyetlerle 
sunması mümkün oldu.

Bu yaklaşımın meyvelerini yiyen ADSK, yakın 
tarihte Ammann ABC 180 SolidBatch Asfalt 
Karıştırma Plentini satın alarak Kazakistan’ın 
Almaata’daki yol inşaatı pazarında güçlü bir 
konum edindi.

2002’de kurulan ADSK, Almaata bölgesin-
deki tüm önemli yol inşaatı projelerine iştirak 
ediyor. Şirket yakın zamanda 66 km’lik Büyük 
Almaty Çevreyolu (BAKAD) ile Almaata bölge-
sindeki 47 km’lik yol için asfalt tedarik etti.

ADSK’nin sahibi Gagiyev Yunus, konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Bu yıl Ammann ABC 
SolidBatch’i satın aldık ve yeni BAKAD inşaatı 

projesine yakın bir konuma yerleştirdik. “Yeni 
yol, Almaata’dan geçen en yoğun rotalardan 
biri üzerinden transit geçiş sağlayacak.”

Almaata’nın merkesindeki Taldikorgan’da 
gerçekleşecek olan çalışmalar, inert madde 
üretilmesi ve işlenmesi için bir saha içerecek. 
Projenin 2019 yılının sonuna kadar tamamlan-
ması gerekiyor.

Şirket şu anda saatte toplam 660 ton ka-
pasiteye sahip dört Ammann asfalt karıştırma 
makinesine sahip. Plentler, çok farklı asfalt 
karışımları üretebiliyor.

“ADSK’yi ilk kurduğunuzda, Ammann 
ekipmanlarına güvenmeye karar verdik,” diyen 
Yunus şöyle devam ediyor: “Güvenilir bir 
ortak olan Ammann’ı seçerek çok iyi bir tercih 
yapmış olduk. İleride başka şekillerde işbirliği 
yapmayı umuyoruz.”

20 yıl önce satın alınanlar da dahil olmak 
üzere tüm Ammann plentleri hala iyi ve çalışır 

durumda. Plentlerin üretkenliği ve güvenilir-
liği, ADSK’nin müşteri sayısını 50’nin üzerine 
çıkarmaya yardımcı oldu.

ADSK müşterileri, plent konumlarının 
maliyetler üzerindeki etkisinden çok memnun. 
Yunus, böylelikle her iki tarafın da kazançlı 
çıktığı bir ortaklık sunabildiklerini söylüyor.

Ammann plentlerinin en önemli özelliği, 
taahhüt edilen kapasitelerde üretim yapabil-
meleridir. “Ammann plentlerini kullanırken, 
tüm veri sayfası performans spesifikasyonla-
rını karşıladıklarını görüyoruz,” diyor Yunus. 
“Belirli bir sahaya yönelik asfalt karıştırma 
plenti seçimimiz, diğer faktörlerin yanı sıra 
plent kapasitesine ve yerel talebe bağlıdır.”
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ABC 140–240 SOLIDBATCH 

Özellikler ve Faydalar

• Rakipsiz fiyat/performans oranı 

• Kolay taşıma sağlayan kompakt ve modüler yapı 

• Entegre çelik temeller ve prizli kablolama gibi seçeneklerin 

sağladığı hızlı montaj 

• Kompakt ayak izi 

• Katkı maddelerinin, elyafların ve yüksek derecede geri 

dönüştürülebilir materyallerin kullanımı gibi geleceğe 

yönelik seçenek ve teknolojilerin kolaylıkla entegre edilmesi 

için geliştirilmiştir

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 140–240 t/sa

KARIŞTIRICI BOYUTU: 1,7–3,3 t

SICAK AGREGAT SİLOSU: 29 t veya 53 t / 36 t veya 86 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SİLOSU: 1 kompartımanda 23 t

2 kompartımanda 50 t veya 90 t

KUMANDA SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ: RAC / RAH 50

Bu nedenle plentin nakliye edildikten ve 
kurulduktan sonra performans sayfasının 
taahhüt ettiği verileri sağlaması şart.

Bir diğer önemli faktör de dayanıklılık. 
Yunus: “Ammann’ın gelişmiş üretim süreci 
ve üstün ürün kalitesi sayesinde, şirket ile 
sürdürdüğümüz 17 yılı aşkın süredir devam 
eden başarılı ortaklığımızda neredeyse hiçbir 
parçayı veya birimi değiştirmedik. Başarıya 
giden en önemli faktörlerden biri, çok kaliteli 
karışımlar hazırlayabilmek için inert madde ve 
asfalt bağlayıcı tariflerinde anlık değişiklikler 
yapabilme becerisidir.”

Yunus son olarak Ammann’ın servis hizme-
tini de takdir ederek şunları ekliyor: “Ammann 
plentlerinin bakımı çok kolay; çünkü servis 
noktalarına kolay erişim sağlıyor ve parçaların 
anında değiştirilmesine izin veriyorlar. Bu da 
bir avantaj olmanın yanı sıra Ammann’ı tercih 
etme nedenlerimizden biri.”

ABC 180 SolidBatch plenti, birçok Almaty Road Building Co. (ADSK) 

projesinde kullanılıyor.

Ammann ve ADSK temsilcileri, plentin büyük açılışında yer aldı.
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HABERLER VE ETKİNLİKLER

Ammann India Asfalt Makineleri Ödül Aldı 
Ammann India, Equipment India adlı ticari yayın-
dan üst üste üçüncü kere “En Çok Satan Asfalt 
Yüzey Bitirici” ödülünü kazandı. 

Ammann India, tüm Apollo Asfalt Makinesi 
Yüzey Bitirici WM6 HES, AP 550, AP 600, 
AP 800 ve AP 1000 modellerinin toplu satışı 
doğrultusunda ödüllendirildi. Asfalt makineleri; 
üretkenliği, sağladığı değer ve saygın Apollo 
servis ağı ile sağladığı müşteri desteği hizmeti 
ile tanınıyor.

Tek Plent, İki Plentten İyidir 
Havalimanı inşaatı, bir kuruluşun 

karşılaşabileceği en stresli projeler 
arasındadır. Teslim tarihleri oldukça 

kesin ve mecburidir. Güvenlik ise lojistik 
zorlukları beraberinde getirir. Hava koşulları 

gibi diğer güçlükler de soruna yol açabilir.

Yunan inşaat şirketi Intrakat, halihazırda 
oldukça stresli olan bu senaryoya önemli 
bir yük daha ekledi. Birbirine çok yakın 
tarihlerde yapılması planlanan iki havalimanı 
projesinde, asfalt tedariki için yalnızca tek bir 
plent kullanıldı.

Şirket, Yunanistan’daki Mikonos 
havalimanına karışım hazırlamak üzere 
nakliye için optimize edilmiş Ammann 
ABT QuickBatch Asfalt Karıştırma Plentini 
kullandı. Ardından paketlenip feribotla 
250 km ötedeki İstanköy’e gönderilen plent, 
buradaki havalimanı projesi için karışım 
üretti.

Tek plent kullanmak maliyet açısından ciddi 
bir tasarruf sağlasa da, ilk iş sahasındaki 
çalışmanın teslim tarihinin geçirilmesi, ikinci 
çalışmanın yapılamaması anlamına gelecekti.

Intrakat’ın proje müdürü Panagiotis 
Anagnostopoulos şöyle konuştu: “Mikonos 
ve İstanköy havalimanlarındaki çalışmaların 
gerçekleştirilmesi için sağlanan süre, çok 
kısıtlıydı. Plenti verilen süre içinde nakletmek 
mümkün olmasaydı, iki havaalanına 
aynı anda iki plent kurulumu yapmamız 
gerekecekti.”

İlgili videoyu izlemek için 
lütfen QR kodunu tarayın.

Ahmedabad yakınlarındaki Mehsana tesisinde bulunan Amman Hindistan tesisi.
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Ammann 150. Yılını Kutluyor 
2019 yılında 150. yılını kutlayacak olan Ammann, 
bu kilometre taşını çeşitli yollarla anacak. Bunlar 
arasında, 2019 baharında yayınlanacak Müşteri 
Dergisinin özel sayısı da bulunuyor. Yayın, Ammann’ın 
geçmişini ve geleceğini ortaya koyacak.

İş Adamı Tutkusunun Peşinden Gidiyor 
Sudan merkezli şirketini kurmak için büyük 
zaman ve çaba harcayan Abuzar Mergani 
Elbushra, yol inşaatı endüstrisinde emin adım-
larla ilerleyerek 2005 yılında, yani yaklaşık 
20 yıl sonunda, kendi şirketini kurdu. Her biri 
Ammann tarafından üretilen dört asfalt karış-
tırma plentine sahip olan Elbushra,

Ammann’la 2010 yılında çalışmaya başladı 
ve o noktadan itibaren firmaya yönelik güveni 
her geçen gün arttığı için bu şirketi seçti. 
“Ammann plentlerinin mobilitesi, üretimi 
ve Ammann Bayilerinin işbirliği sayesinde, 
ilk önce bir plentle başlayıp daha sonra üç, 
son olarak da dört plent sahibi oldum,” 
diye konuştu.

Geçmiş Deneyimler Yeni Satışlar 
Getiriyor 
Sıkıntılı ve yüksek profilli bir asfalt karıştırma 
projesi ile karşı karkıya kalan PT Sumber Mitra 
Jaya, tercihini Ammann’dan yana kullandı. 
Merkezi Endonezya’nın Cakarta şehrinde 
bulunan şirket, daha önce Ammann JustBlack 
Asfalt Karıştırma Plentlerini kullanarak büyük 
başarı elde etmişti. PT Sumer müdürü Ramesh, 
“Diğer ada projeleri sırasında plentlerin ortaya 
koyduğu performanstan çok memnun kalmış-
tık,” diye konuştu. 

Trans-Java Ücretli Yolu’nun bir bölümünün 
inşaatını ve bakımını gerçekleştirmek üzere 
merkez hükümet tarafından görevlendirilen 
PT Sumber, bu defa Ammann’ın ABC 180 
SolidBatch modeli Asfalt Karıştırma Plentini 
tercih etti. Bu plent, geçtiğimiz yıl içinde şirket 
tarafından satın alınan üçüncü Ammann 
plenti oldu.

“ABC 180 SolidBatch plentini; teknolojisi, 
güvenilirliği ve sıcak asfalt karışımı kalitesi 
nedeniyle satın aldık,” diyen Ramesh şöyle 
devam etti: “Ayrıca kısıtlı sürede ihtiya-
cımız olan yüksek üretim hacmini karşı-
lamak konusunda Ammann plentlerine 
güvenebileceğimizi biliyoruz.”

ABC 180 SolidBatch.
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ESKİ BİR ASFALT PLENTİ, YENİ ÇEVRESEL  
STANDARTLARI KARŞILAYABİLİR Mİ?
Asfalt üreticileri, çevresel standartların sürekli değiştiği bir dünyada plent iyileştirme çalışmaları 
ile hayatta kalabilir, hatta daha da gelişebilir. 

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

Ammann’dan alacağınız iyileştirme hizmeti ile neler elde edebilirsiniz?

• Daha fazla RAP kullanımı

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

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

• Yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan düşük sıcaklıklı karışım kullanabilme özelliği

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

İYİLEŞTİRME 
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EDEBİLİRSİNİZ


