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Passaram alguns meses desde a bauma 2019, mas as 
interações que ali tivemos não foram esquecidas.

Uma memória se destaca: a comemoração do 150º 
aniversário da Ammann com amigos e clientes. Foi uma 
excelente oportunidade para comemorar com muitos 
de vocês.

E claramente, há sempre oportunidade para falar de 
negócios, o que aconteceu em grande quantidade – não só 

durante a feira, mas também desde a bauma. Muitas dessas conversas incluíram um 
pedido central da parte dos clientes:

"Forneçam produtos que ofereçam soluções aos desafios que o meu negócio enfrenta."

Isso é o que sempre fizemos e exatamente o que vamos continuar fazendo. Eis como:

Sendo uma empresa com foco local. Sim, a Ammann tem uma presença global. 
Mas estamos também incorporados nas geografias locais. Nossos produtos e serviços 
de pós-venda são orientados para cumprir com essas necessidades locais específicas. 
Sabemos que aquilo que funciona numa área do mundo, nem sempre funciona em 
outra. Muitos dos engenheiros e desenvolvedores de produto da Ammann vivem em 
outros países para além da Suíça, garantindo que os requisitos de cliente para as suas 
localizações estão representados. 

Aproveitando o nosso século e meio de experiência. Sabemos o que funcionou 
no passado – e o que não funcionou. Não existe substituto para a experiência ao 
enfrentar novos desafios.

Ajudando clientes a tirar o máximo proveito dos produtos que já estão a utilizar. 
Fortalecemos a nossa equipe de pós-vendas, garantindo que serviços e peças estejam 
sempre perto. 

Os reajustes das centrais dão aos clientes acesso a novas tecnologias e componentes 
que podem impulsionar os lucros – por uma fração do custo da nova aquisição.

Incorporando tecnologias inovadoras que descobrem novas e melhores formas de 
trabalhar. Alguns exemplos: Continuamos adicionando máquinas com flexibilidade de 
combustível à linha de produtos de híbridos leves. O Ammann ServiceLink utiliza uma 
telemática que fornece os locais das máquinas, as horas de uso e outras informações 
essenciais. As Centrais de mistura de concreto da Ammann estão abrindo novos 
cominhos com a sua produção, flexibilidade e eficiência, enquanto as usinas de 
mistura de asfalto estão reciclando como nunca.

Todos esses esforços garantem que continuemos fornecendo as soluções que nossos 
clientes precisam. E quando os clientes alcançam o sucesso, nós também.

TEMOS EXPERIÊNCIA EM 
ENFRENTAR OS SEUS 

DESAFIOS
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Michael Stemplinger  

Gerente Técnico na Meier Bau AG

A Meier Company serviu-se da 
modernização da Ammann quando queria 
obter mais de sua usina. O resultado foi 
toneladas de melhorias - literalmente.

“Antes nós tínhamos quatro silos de carga 
com uma capacidade total de 280 toneladas,” 
afirmou Michael Stemplinger, Gerente Técnico 
na Meier Company, um produtor de asfalto 
localizado em Rotthalmünster, Alemanha.  
“Agora temos oito silos diferentes com uma 
capacidade total de 640 toneladas.”

Os silos adicionais fornecem mais do que 
espaço de armazenamento. Eles também 
melhoraram muito a flexibilidade do negócio.

“Nos últimos 20 anos, as exigências dos 
governos mudaram e houve a necessidade 
de produzir misturas a quente mais variadas 
com diferentes materiais e tipos adicionais 
de betume,” afirmou Stemplinger. “Nós 
misturamos muitos lotes pequenos. Nós 
geralmente recebemos muitas encomendas 
de pequenas quantidades ao invés de grandes 
encomendas. Todo os dias misturamos de 
10 a 15 diferentes tipos de asfalto e por isso 
precisamos ter uma alta flexibilidade.”

Trabalhar dentro da atual estrutura dos 
locais existentes apresentou alguns desafios. 
Esses desafios foram competentemente 
lidados pela equipe de modernização da 
Ammann, que estava presente no local para 
ajudar. Tomou-se a decisão de colocar um 
novo silo separado na torre de mistura. Isso 
exigiu algum trabalho de engenharia, mas 
a Meier Company e a Ammann encontraram 
as soluções adequadas.

“O maior desafio foi que decidimos 
modernizar a usina e manter a operação dos 
negócios,” afirmou Stemplinger. “A instalação 
dos novos silos foi realizada enquanto ainda 
se misturava asfalto na usina. Durante esse 
tempo, realizamos operações em turnos. 
Produzíamos asfalto das 6 até as 14 horas. 
Após as 14 horas, iniciávamos o trabalho de 
modernização.”

A usina é muito mais lucrativa depois 
da modernização. A mistura pode ser 
produzida com dias de antecedência 
devido à capacidade de armazenamento 
aprimorada, o que leva a menos interrupções 
e mais eficiência durante a operação diária. 
A mistura a granel pode ser preparada 

e armazenada. Não é necessário mais desligar 
a usina quando há um pedido pequeno de 
um cliente entre os pedidos maiores.

“Estamos muito satisfeitos com 
a modernização,” afirmou Stemplinger. 
“A usina funciona sem qualquer problema. 
Os operadores se adaptaram e estão 
trabalhando com a nova usina. Alcançamos o 
que queríamos.”

O FIM DAS INTERRUPÇÕES

A modernização ajuda as usinas a operarem com mais eficiência

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.

A mistura pode ser produzida com dias de antecedência graças à remodelagem.
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https://youtu.be/Fm6jcd7M_W8
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MUDANDO A MENTALIDADE  
DA INDÚSTRIA

Empresa luta para se tornar a Líder em Reciclagem na América do Norte
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Ryan Smith começou sua busca pela melhor 
central recicladora misturadora de asfalto 
há alguns anos. Longas pesquisas o levaram 
a Ammann.

“Quatro anos atrás, procurávamos uma 
solução que usasse o subproduto criado 
na reconstrução de estradas”, conta Smith, 
diretor executivo da RAP Management, de 
Columbus, Ohio. “Em novembro de 2016, 
assinamos um contrato e fizemos uma 
aquisição para comprar uma unidade de 
asfalto com alta tecnologia de reciclagem 
(High Recycling Technology) da Ammann, 
a primeira desse tipo neste continente.”

Smith tinha grandes expectativas para 
a unidade. Ele acreditava que ela ajudaria sua 
empresa a se tornar um líder ambiental na 
América do Norte.

“O objetivo da RAP Management é gerenciar 
o produto, o asfalto reciclado”, explica. 
“Nossa meta é mudar a mentalidade da nossa 
indústria. Com este precioso subproduto que 
é gerado a partir da reconstrução de estradas, 
nós podemos criar asfalto de alta qualidade, 
com um baixo custo.”

Smith sabia, desde o início, que ele tinha 
que oferecer aos clientes mais do que um 
produto ecológico: ele tinha que fornece 
qualidade e rentabilidade, ao mesmo tempo. 
Smith compartilhou algumas das etapas 
chave que ele percorreu, a fim de garantir 
que ele encontrasse a unidade ideal.

Explore todas as 
opções. A pesquisa que 
Smith fez foi longa. Ele 
e a sua equipe visitaram 
várias feiras de negócios para 
analisar os produtos existentes. 
Às vezes, esses encontros davam 
a eles uma ideia do que estava 
por vir. As feiras de negócios 
ofereciam uma oportunidade de 
comparar facilmente as unidades no 
mercado. Em seguida, a equipe visitou 
instalações em operação para ver como 
era o desempenho dos produtos no local 
de trabalho.

Encontre a tecnologia mais recente 
e inovadora. Mudar a indústria requer 
inovação. Esse é um dos motivos pelo 
qual Smith escolheu a Ammann ABP HRT. 
Ela conta com tecnologia patenteada que 
permite o uso de altos percentuais de RAP. 

“A tecnologia de alta reciclagem da 
Ammann funciona aquecendo parte do 
material reciclado que adicionamos à nossa 
mistura”, explica Smith. “O secador paralelo, 
na parte superior da unidade, permite-nos 
adicionar energia de maneira eficiente, 
aquecendo uma parte do material reciclado, 
aumentando a quantidade de RAP que 
adicionamos à nossa mistura e reduzindo 
a exigência de superaquecimento para 
o agregado virgem, necessária para atender 
aqualquer especificação.”

Mesmo um produto ecológico deve 
ser de qualidade superior. Não há lugar 
no mercado para um produto ecológico, 
mas carente de qualidade. “O asfalto que 
produzimos na fábrica é tão bom, se não 
melhor, do que os produtos de nossos 
concorrentes”, afirma Smith.

A fábrica também fornece a produção de 
que Smith precisa. “Nós podemos produzir de 
175 a 280 toneladas (americanas) por hora, 
dependendo da demanda dos clientes e do 
conteúdo reciclado da mistura”, explica.

Atenda às necessidades específicas do 
cliente. Os clientes geralmente necessitam 
de misturas especiais e a fábrica deve ser 
capaz de criá-las. “Somos capazes, com 
essa instalação, de adicionar, de forma 
adequada e precisa, o que for necessário para 
atender a qualquer especificação”, conta 
Smith. “A unidade pode dosar com precisão 
pequenas quantidades de aditivos, a fim de 
atender a qualquer grau de desempenho da 
fórmula de mistura.”

Ryan Smith

diretor executivo da RAP Management

O gerenciamento RAP está produzindo asfalto com um conteúdo reciclado médio acima de 60%.
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ABP HRT

Características e benefícios

• Solução flexível e econômica com habilidade de uso 

de alta porcentagem de RA

• Tambor de RA totalmente integrado para otimizar o 

fluxo de materiais e a proteção contra o desgaste

• Habilidade de acrescentar aditivos, tais como 

espuma de betume, pigmentos e até consumíveis 

recicláveis

• Grande variedade de equipamentos e componentes 

permitem a customização

• Reduz os níveis sonoros e de poeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 240-400 t/h

MISTURADOR / CONTEÚDO: 4-6 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 65-300 t

SILO DE ARMAZENAGEM DE MISTURA PRONTA: 

200–1000 t 

CONTROL SISTEMA DE CONTROLE as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50 / RAH 60 / 

RAH 100

Dinheiro é importante. 
Se o custo e a qualidade 

fossem iguais, a maioria dos 
clientes escolheria um produto 

ecológico. Porém, poucas 
empresas podem investir mais, 

com o único propósito de usar 
altas percentuais de RAP. A usina da 

Ammann e a sua capacidade de usar RAP 
leva a significantes economias durante 

o processo de produção, o que funciona 
como um incentivo aos clientes para buscar 
soluções ecológicas.

“Nossa empresa é sustentável não porque 
reciclamos, mas porque, pela reciclagem, 
reduzimos nossos custos de fabricação. Essa 
é uma economia que podemos repassar aos 
nossos clientes”, explica Smith.

O sistema de controle congrega tudo. 
A ABT HRT da Ammann utiliza o Sistema 
de Controle as1 da Ammann. “É essencial 
para a operação da instalação”, diz Smith. 
“Fácil de executar, intuitivo e muito sólido 
e abrangente.”

Os dados coletados e processados são 
cruciais também. “Avaliamos até o último 
centavo”, confessa. “Usar as informações 
que o Sistema de Controle as1 coleta sobre 
os produtos de asfalto que produzimos 
é extremamente precioso para os nossos 
negócios e nos dá os recursos necessários 
para garantir que estejamos atingindo nossas 
metas e operando uma empresa de sucesso.”

Aproveite todo o valor que a unidade 
oferece. Smith conta que os representantes 
da Ammann forneceram grande apoio 
durante a instalação e o comissionamento da 
unidade. Técnicos e especialistas de produção 
permaneceram no local para garantir o 
entendimento adequado da unidade de 
suas funções.

O suporte continua até hoje. A RAP 
Management tem acesso à linha direta de 
assistência 24 horas da Ammann. A equipe 
de pós-vendas da Ammann pode até 
mesmo controlar a unidade remotamente, 
se necessário. 

“A Ammann nos apoiou em todas as 
etapas e, por fim, cheguei a fazer novos 
amigos em todo o mundo que me ajudam 
diariamente, garantindo que tenhamos as 
ferramentas certas para operar com sucesso 
o equipamento e, por sua vez, operar uma 
empresa de sucesso”, diz Smith.

Ao seguir essas orientações fundamentais, 
Smith nunca perdeu de vista o motivo pelo 
qual ele iniciou essa empresa: transformar 
um produto residual em uma valiosa mistura 
de asfalto, melhorando assim o mundo ao 
seu redor.

“Nós produzimos asfalto com um conteúdo 
reciclado médio acima de 60%”, conta ele. 
“Nos EUA, a nossa indústria recicla 20%, sendo 
assim, nós reciclamos três vezes o conteúdo de 
reciclagem dos nossos concorrentes.

“O benefício para nossos clientes é um 
asfalto de alta qualidade e muito trabalhável, 
a um baixo custo. O benefício para a nossa 
comunidade são projetos de estradas 
avançados, construídas para durar, além de 
toneladas de resíduos mantidos fora dos 
aterros sanitários.”

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.

Acapacidade da central da Ammann de usar RAP leva a significantes economias.

6 REVISTA DO GRUPO AMMANN

https://youtu.be/Wsz5e6SMqPk
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MÁQUINAS LEVES AINDA DEVEM 
ENGLOBAR POTÊNCIA

A potência nunca deve ser desconsiderada quando se avalia equipamento leve. Mesmo 
o compactador de mais fácil manobra e precisão será inútil se não tiver os músculos necessários 

para realizar o trabalho.

O peso da máquina, combinado com 
a amplitude e frequência de vibração, 
fornecem a potência que leva as placas e 
tambores ao solo e compacta os materiais. 
Os compactadores leves devem trabalhar com 
uma variedade de materiais, incluindo solo, 
agregado e asfalto. As máquinas devem ter 
as forças de compactação necessárias para 
funcionar em todas essas aplicações.

Tanto a produtividade quanto a qualidade 
resultam da energia criada pelas máquinas. 
O equipamento com a potência adequada 
alcança os seus alvos mais rapidamente e 
garante a cobertura de todos os materiais.

O equipamento leve da Ammann fornece 
potência excepcional em toda a linha 
completa. Em particular, dois produtos 
leves se destacam em termos de força de 
compactação: Os compactadores de placas 
vibratórias hidrostáticas APH Ammann e os 
rolos de canaleta ARR Ammann.

Compactadores de placas vibratórias 
hidrostáticas APH

Estes potentes compactadores leves são os 
mais pesados na linha de placa vibratória da 
Ammann. O seu peso, combinado com a alta 
amplitude criada pela unidade de excitação 
de design generoso, ajuda a fornecer força 
de compactação excepcional para o solo. 
O seu peso também cria desafios, o que levou 
a Ammann a desenvolver o próprio sistema 
de excitação de eixo triplo para as suas placas 
mais pesadas.

Sem o sistema de excitação de eixo 
triplo, os compactadores de placa vibratória 
pesados tendem a pular e aterrissar com 

seu peso – e com a borda da placa – 
apontando para baixo. Isso faz com que 
a máquina cave a superfície, o que leva à 
probabilidade de ela ficar presa – ou, no 
mínimo, dificulta o controle de quem a opera. 
Isso causa particular preocupação para os 
compactadores de placa mais pesados com 
foça de compactação significativa.

A Ammann praticamente eliminou esse 
pulo contraproducente com a introdução 
do sistema de excitação de eixo triplo 
em compactadores de placa vibratória 
hidrostática Ammann, que variam de 360 
a 780 kg. O terceiro eixo não só equilibra 
a máquina, mas também potencializa o seu 
impacto total de compactação.

Antes, os compactadores tinham dois eixos 
vibratórios que giravam para direcionar a força 
de compactação ao solo. O acréscimo do 
terceiro eixo, localizado no centro do sistema, 
equilibra os outros eixos. Ainda há algum 
movimento para cima e para baixo, mas muito 
mais suave, mantendo as placas na posição 
horizontal e evitando que as bordas das placas 
cavem os materiais. Isso é particularmente 
importante ao trabalhar com materiais 
molhados ou soltos, quando as placas 
convencionais tendem a se enterrar no chão.

O sistema de eixo triplo fornece ainda 
outro benefício significativo: O seu 
movimento estável também faz das máquinas 
escaladoras excepcionais.

O sistema patenteado é uma vantagem sem 
igual da linha APH da Ammann, dando às 
máquinas a potência e o controle adicionais 
pelos quais são conhecidas no mercado.

Rolos de trincheira ARR
Os Rolos de canaleta ARR da Ammann são 

apreciados pela sua habilidade de alcançar 
e de funcionar em lugares de difícil acesso – 
mesmo em tipos de solo coesivos que podem 
ser difíceis de compactar.

A potência, fornecida na forma de vibrador 
circular, é a chave do seu sucesso. O ARR 
1575 e o ARR 1585 são capazes de superar 

o conteúdo de alta umidade em 
barros através da sua energia de 
extrema compactação e do efeito 
de calcamento dos seus tambores 
removíveis. As máquinas trabalham 
com eficiência e rapidez em solos menos 
desafiadores também.

 
O ARR 1585, que segue um conceito 

orientado para deslizamento, é a máquina 
mais forte no mercado, em termos de pura 
potência de compactação. É normalmente 
enviada, por meio de um controle remoto, 
a valas e outros locais desafiadores.

 
O ARR 1575 também traz muita potência 

– e mais nuance quando se precisa. 
A máquina é normalmente usada em áreas 
mais sensíveis, como quando se trabalha 
sobre tubulações ou perto de edifícios. 
Duas configurações de amplitude fornecem 
o toque adequado de compactação para 
o local de trabalho, permitindo uma redução 
na força de compactação quando se trabalha 
em ambientes sensíveis.

 
Ambas as máquinas oferecem um centro 

de gravidade baixo, que garante que as 
forças vibratórias alcancem o objetivo, 
e um design robusto preparado para lidar 
com as condições difíceis que os rolos em 
geral enfrentam.

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.

https://youtu.be/lfAgt5kk0RE
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Um projeto de paisagismo 
recente parece ter uma 
equipe em apuros. O projeto 

era muito apertado para 
grandes compactadores, mas 

em algumas áreas muito aberto 
para que equipamento leve fosse 

usado no trabalho.

A resposta: Máquinas de 
compactação leves da Ammann, 

que são excelentes em espaços 
pequenos e suficientemente potentes 

e produtivas para se equiparar a rolos em 
áreas abertas.

“Usamos as placas Ammann (APR 
e APH) por causa de sua operação simples 
e versatilidade,” disse Hagen Albrecht, chefe 
da equipe de compactação da Witschi Bau, 
uma empreiteira suíça.

O projeto chamou a Witschi Bau para 
instalar um grande jardim, deck exterior 
e encanamento para o complexo de um 
hotel novo. A empresa Witschi Bau, com 150 
empregados, é especializada em construção 
residencial, construção de estradas/área de 
transporte e reciclagem.

O trabalho incluía a preparação para 
pavimentação e paisagismo em todo 
o entorno do complexo do hotel. O canteiro 
de obras era em Langenthal, Suíça.

O dilema da compactação estava 
prontamente aparente para Albrecht.

“O canteiro de obras não tinha uma área 
grande que necessitava de compactação. 
Em vez disso, tinha muitos espaços menores 
nos quais um rolo compressor pesado não 
caberia”, disse Albrecht. “Embora o trabalho 
tenha sido dividido em áreas menores, 

ainda havia alguns espaços que, a princípio, 
pareciam muito grande para a utilização de 
um compactador de placas.”

Albrecht disse que as placas da Ammann 
provaram estar aptas para todos os desafios e 
foram excelentes ferramentas para o projeto 
do hotel.

“Pudemos compactar eficientemente áreas 
de pequenas a médias onde o uso de um 
rolo compressor grande não é fácil”, disse 
Albrecht. “Tipicamente, não havia espaço 
para máquinas maiores. Nas ocasiões em que 
havia, não vimos motivos para transportar um 
rolo pesado quando trabalho poderia ser feito 
com uma ferramenta pequena que já estava 
no canteiro, e pudemos terminar em menos 
tempo”.

PEQUENOS COMPACTADORES AMMANN 
TRIUNFA EM CANTEIRO DE OBRAS 

APERTADO (E ABERTO)

A natureza intuitiva dos compactadores de placa ajuda operadores de todos os níveis de experiência 

a serem produtivos.

ATR 68P 

Compactadores

APF 15/40 Placas vibratórias 

de movimento para frente
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Um canteiro de obras de um hotel provou ser um desafio, uma vez que obrigou a trabalhos 

em espaços abertos e estreitos.

Operação intuitiva
Nem todos os membros da equipe eram 

particularmente treinados nesse tipo de 
equipamento. Além disso, o canteiro de 
obras demandava diferentes modelos 
de máquinas fossem utilizadas por 
todos os membros da equipe que estava 
trabalhando no canteiro. Isso significava 
que as máquinas tinham que ser fáceis de 
serem operadas e de uso intuitivo.

A curva de aprendizado para os membros 
da equipe se mostrou mínima. “As 
máquinas são simples de serem utilizadas 
e têm desempenho excelente”, disse 
Albrecht. Também há continuidade entre 
as máquinas. Lições aprendidas em uma 
máquina Ammann podem tipicamente 
serem aplicadas em outra.

Compactadores Ammann são fáceis de 
serem seguradas de todos os lados e têm 
equilíbrio excelente, o que ajuda novos 
operadores a terem sucesso imediatamente. 
“Eles tornam seguro trabalhar dentro de 
trincheiras ou durante assentamento sobre 
materiais rochosos grandes onde uma 
compactadora menor tenderia a perder o 
equilíbrio”, disse Albrecht.

Produtividade
As máquinas Ammann foram capazes 

de concluir compactação com mínimas 
passadas, fosse no chão batido ou 
no asfalto.

“As placas Ammann APF são 
excelentes máquinas para todas 
as áreas que são valiosas por sua 
manobrabilidade e velocidade,” 
Albrecht disse. Em Witschi Bau, 
a placa que se move para frente 
é utilizadas principalmente para 
suporte em trabalhos de pavimentação, 
incluindo trabalho em cantos e em 
áreas confinadas. “Mas as placas 
também se mostraram eficientes em 
pequenas áreas de solo. “As placas 
são incrementos valiosos em qualquer 
canteiro de obras”, ele adicionou.

Um pequena coisa que tem um 
grande significado

Os empregados adoraram a facilidade 
de encher o tanque de água. “O 
operador não tem que trazer a placa 
completa até o reservatório de água”, 
disse Albrecht. “Em vez disso, o tanque 
pode facilmente ser removido e 
carregado até a água e, então, enchido 
e montado novamente na placa sem a 
necessidade de qualquer ferramenta”.

Características e benefícios

• Os potentes compactadores da Ammann 

alcançam rapidamente os objetivos de 

compactação desejados

• As máquinas altamente manobráveis 

permitem um controle preciso e seguro 

em espaços apertados

• As opções fáceis de adicionar aumentam a 

versatilidade e correspondem a uma vasta 

gama de aplicações

• As rápidas velocidades de trabalho 

proporcionam produtividade em espaços 

abertos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APF 15/40
PESO OPERACIONAL DO 
APARELHO BÁSICO:  

80 kg 

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁX.:  

100 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.:  

15 kN

APR 59/20
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO:  

440 kg

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁX.:  

65 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.:  

59 kN

APH 6530
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO:  

491 kg

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁX.:  

55 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.:  

65 kN

ATR 68P
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO:  

68 kg

LARGURA DA SAPATA:  

280 mm

FORÇA CENTRÍFUGA:  

13 kN

ACR 70D
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO:   

83 kg

LARGURA DA SAPATA:  

280 mm

FORÇA CENTRÍFUGA:  

16 kN

AMMANN.COM 9
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A especialista em compactação Ammann 
aprimorou significativamente seus rolos 
compactadores ARS 200 e ARS 220 com 
soluções inovadoras e em termos de 
tecnologia e conforto facilidade de operação: 
Um design de máquina mais compacto 
proporciona estabilidade extra aos rolos 
compactadores graças a um centro de 
gravidade baixo, permite um raio de giro 
ainda mais estreito e garante aos técnicos 
o melhor acesso possível aos pontos de 
manutenção. A cabina espaçosa do condutor 
protege em grande parte o condutor do ruído 
dos canteiros de obras. Em combinação com 
o controle de máquina claro e intuitivo, é 
criado um ótimo conforto de trabalho.

A construção de estradas é um negócio 
pesado, um verdadeiro trabalho para os 
ossos – para homens e máquinas. Sem 
equipamento adequado, as pessoas não irão 
longe. A Ammann, fabricante de máquinas 
de construção, conseguiu desenvolver 
os seus rolos compactadores ARS 200 
e ARS 220 para melhor enfrentar os desafios 
da construção de estradas com uma ideia 

de design sofisticada: Os engenheiros da 
Ammann desenvolveram um projeto de 
máquina compacto – agora o foco de ambos 
os tipos de rolos compactadores está muito 
mais próximo do solo do que anteriormente. 
Devido ao baixo centro de gravidade, 
o ARS 200 e o ARS 220 são extremamente 
estáveis – mesmo em encostas, é possível 
o trabalho seguro.

Manobrável sem eixo traseiro
A versão sem eixo traseiro é a versão 

central para o design mais compacto da 
nova geração de ARS 200 e ARS 220. Isso 
dá às máquinas de compactação um grau 
de manobrabilidade nunca alcançado 
antes. O raio de manobra ficou mais uma 
vez significativamente mais estreito do que 
o dos modelos anteriores. As passagens de 
trabalho podem ocorrer mais rapidamente 
nos canteiros de obras, manobras de 
direção demoradas e improdutivas são 
eliminadas – os rolos compactadores podem 
sempre passar precisamente pelas áreas 
a serem compactadas.

Acesso seguro 
aos pontos de 
manutenção

Com o design mais 
compacto da máquina, 
diminuiu o dispêndio 
necessário de serviço 
e manutenção. Todos os 
pontos de serviço agora 
estão acessíveis sem o uso 
de uma ferramenta adicional 
e diretamente do solo. Isso 
reduz o tempo de trabalho 
necessário para controles de 
manutenção diários ao mínimo. 
Além disso, os trabalhos de serviço 
e de manutenção reais podem ser 
concluídos em menos tempo do 
que antes, o tempo de inatividade 
é reduzido. Isso também contribui para 
que tanto a cabine do operador quanto 
o capô do motor permitam que sejam 
instalados inclinadamente.

Trabalho livre de fadiga
Os trabalhos de compactação também são 

sempre trabalhos de precisão que requerem 
a concentração total do operador. Para 
garantir isso, a Ammann aumentou 
ainda mais o conforto de trabalho 

na cabine. O ARS 200 e o ARS 220 
são equipados com cabines do 
condutor exatamente iguais. 
Seu enorme espaço e poderosa 

proteção contra vibrações 
e acústica mantêm quase todas 
as influências perturbadoras 

longe do motorista. Este 
pode concentrar toda a sua 
atenção em sua atividade. 

Ao mesmo tempo, 
a cabine oferece ao 
condutor uma visão 
panorâmica de sua 

máquina e seus 

O CENTRO DE GRAVIDADE MAIS 
BAIXO FACILITA OS TRABALHOS 

DE COMPACTAÇÃO

10 REVISTA DO GRUPO AMMANN



AMMANN.COM 11

Características e benefícios

• Potência de compactação ideal 

• Conceito sem eixo traseiro – Utiliza um 

design de máquina único com um centro 

de gravidade baixo para estabilidade 

melhorada, manobrabilidade e nível de 

segurança ideal no canteiro de obras

• Joystick de deslocamento altamente 

ergonômico com ajuste de velocidade 

centralizado diretamente na alavanca de 

deslocamento

• Junta de articulação pesada com 

manutenção simples e duradoura

• Manutenção fácil e sem ferramentas

• Sistema de medição de compactação 

ACEforce

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ARS 200 / 200 (PD)
PESO EM OPERACIONAL:  

19 750 kg / 19 875 kg

PESO MÁXIMO:  

23 170 kg / 20 980 kg

LARGURA DO TAMBOR:  

2130 mm

MOTOR:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW  

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

/ EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

ARS 220 / 220 (PD)
PESO EM OPERACIONAL*:  

21 930 kg / 22 060 kg

PESO MÁXIMO*:  

25 360 kg / 23 170 kg

PESO EM OPERACIONAL**:  

21 630 kg / 21 760 kg

PESO MÁXIMO**:  

25 050 kg / 25 180 kg

LARGURA DO TAMBOR:  

2130 mm

MOTOR:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW  

*EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

/ **EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

arredores. As áreas que o condutor não 
consegue ver do seu local de trabalho são 
significativamente reduzidas. A segurança no 
canteiro de obras atinge um nível nunca antes 
conhecido.

Para o uso flexível das máquinas, 
a Ammann prestou atenção a uma 
operação particularmente fácil e intuitiva da 
máquina. Todas as indicações de controle 
são claramente integradas em um display 
multifuncional no volante da máquina. Estes 
fornecem o melhor controle possível da 
máquina para que até mesmo operadores 
inexperientes possam usar o rolo compactador 
imediatamente de maneira eficiente.

Compactador de solo ARS 200

AMMANN.COM 11

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.

https://youtu.be/l6NsNXl1HzE
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UM VEREDITO POSITIVO 

Central de Concreto Entregando como Prometido

Os funcionários da Betonbud estão satisfeitos com o curto ciclo das centrais de mistura Ammann CBT 60 SL Elba 

e com os bons resultados da mistura.
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CBT 60 SL ELBA 

Características e benefícios

• Conceito de central compacta e em contêiner 

para montagem e instalação fáceis e flexíveis, 

realocação rápida e baixo custo de transporte

• Nenhuma fundação ou construção de 

estrutura necessária; instalação direta 

em solo compactado ou em uma laje de 

concreto simples

• Alto rendimento por pesagem separada na 

correia integrada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PRODUÇÃO MÁX. DE CONCRETO 

CONCRETO FRESCO COMPACTADO: 

60 m³/h

VOLUME DO MISTURADOR:  

1000 l

ESTOQUE AGREGADO ATIVO:  

30 m³ / max. 50 m³

COMPONENTES MÁX.:  

2-4 

A Betonbud, empresa especialista em 
concreto pré-misturado, expandiu sua 
capacidade de produção com um Ammann 
CBT 60 SL Elba. Após seis meses de operação, 
a gerência da empresa dá suas primeiras 
impressões - e o veredito é positivo.

Andrii Lazar já estava de olho no bom 
desempenho dos equipamentos Ammann 

adquiridos por seus concorrentes há muito 
tempo. Lazar, vice-presidente executivo da 
Betonbud GmbH, estava considerando uma 
expansão das capacidades de produção na 
central de sua empresa em Lviv, um local 
conveniente para o transporte na região 
altamente urbanizada da Ucrânia Ocidental, 
onde a atividade de construção é intensa. A 
Ammann confirmou as impressões favoráveis 
de Lazar durante a fase de concurso, obtendo 
alta pontuação com o processamento rápido 
e preciso de sua consulta. Em abril de 2018, a 
Betonbud instalou um CBT 60 SL Elba, além de 
seu sistema de tacho misturador existente. Meio 
ano após o comissionamento da central da 
Ammann, a gerência está muito satisfeita com 
seu investimento: “O CBT tem um curto ciclo de 
centrais de mistura. Isso nos permite obter bons 
resultados de mistura”, confirma Lazar. 

Tecnologia modular flexível
A série CBT Elba da Ammann apresenta 

tecnologia modular altamente flexível. O 
transporte é direto, em dois contêineres 
abertos, e a central é rápida e facilmente 
configurada no local. Todos os componentes 
da central estão interconectados e seus 
elementos elétricos e pneumáticos são 
pré-instalados. Isso elimina amplamente o 
trabalho de conexão e instalação. A central é 
montada em uma laje de concreto.

Ideal para qualquer local
A instalação em Lviv foi concluída 

rapidamente - apesar das más condições 
climáticas com neve e ventos gelados. 
A central foi projetada para suportar as 
condições do inverno. O revestimento do CBT 
foi fornecido pelo proprietário da central. 

Segurança embutida no trabalho 
Por design, o sistema de controle da 

central as1 é simples e autoexplicativo. 
Juntamente com o gabinete de controle, ele 
está bem protegido dentro do contêiner de 
controle integrado, mas também é facilmente 
acessível - outro argumento convincente 
para a Betonbud. Um moderno sistema 
de segurança com transferência principal 
garante que os funcionários estejam seguros 
enquanto a operação estiver em andamento. 
Esses recursos fizeram com que o Ammann 
CBT 60 SL Elba também recebesse boa 
aceitação da força de trabalho.

Magnífico desempenho
A equipe da Betonbud logo descobriu que 

estava colhendo recompensas positivas do 
desempenho impressionante do Ammann 
CBT Elba. A nova aquisição é particularmente 
convincente em comparação com a central 
mais antiga. Com um misturador de eixo 
único de 1 m³, o CBT 60 SL Elba alcança uma 
produção horária mais alta do que a central 
existente com seu tacho misturador de 1,5 
m³. A produção total de 60 m³/h permite que 
a Betonbud atenda à demanda do mercado 
e forneça inúmeras variedades diferentes de 
concreto com qualidade consistentemente 
excelente, dependendo do agregado.

Qualidade convincente, desempenho 
competitivo e manuseio confortável - em 
todos os aspectos, Lazar está satisfeito com sua 
decisão de optar pelo Ammann CBT Elba. O vice-
presidente reserva elogios especiais à agência de 
serviços local: “Estamos positivamente surpresos 
com o suporte rápido e altamente profissional 
que recebemos com todos os problemas de 
serviço em nosso dia a dia.” Todo investimento 
deve render tão bem quanto este. 
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A construção de uma nova cidade na 
China tem um grande objetivo e padrões 
altos para as usinas e máquinas que 
a estão construindo.

O novo distrito de Lanzhou é basicamente 
uma cidade que está sendo construída do 
zero. O distrito terá 49 km de comprimento 
e 23 km de largura quando estiver 
totalmente construída daqui a uma década.

“É um projeto grande e extenso: o maior 
novo distrito nacional da China”, afirmou 
Ma Shengjun, da Gansu Road & Bridge 
Maintenance Corp.

O desenvolvimento deste distrito, o quinto 
na China, é essencial para o futuro do país. 
“É o importante ponto de conexão entre 
o Cinturão Econômico da Rota da Seda 
e a ponte continental Euroasiática”, disse 
Shengjun. O Cinturão Econômico da Rota 
da Seda é um dos maiores componentes 

da Iniciativa “Belt and Road”, sendo um 
enorme projeto de desenvolvimento de 
infraestrutura a nível nacional.

Uma usina de Asfalto UniBatch Ammann 
ABA 320  produzirá asfalto para todos os 
elementos da infraestrutura do distrito. 
A usina irá operar quase continuamente 
ao longo da próxima década para fornecer 
a mistura asfáltica necessária. Ela tem uma 
capacidade de produção de 320 toneladas 
por hora.

“O projeto é construir uma malha viária 
para o desenvolvimento da região ocidental 
e para construir uma cidade moderna 
de pequena escala na Rota da Seda”, 
afirmou Shengjun. “Isso faz do distrito 
um ponto de crescimento econômico 
importante no noroeste da China – uma 
base industrial chave para o país. É também 
uma plataforma estratégica importante de 
abertura ao ocidente.”

A escolha da usina ABA UniBatch para 
este projeto é um evento histórico. A área 
de Lanzhou está em grande parte não 
desenvolvida, e as poucas usinas de asfalto 
locais ou nos arredores são alternativas 
domésticas de baixo custo que oferecem 
tecnologia e produção limitadas.

A altamente avançada ABA UniBatch é um 
avanço significativo dessas usinas. “Isso 
é difícil de imaginar no noroeste da China”, 
afirmou Shengjun. A compra da usina 
“chocou o mercado”, disse ele.

Os recursos ecológicos da ABA UniBatch 
foram um fator crucial na compra. 
O governo chinês determinou que as 
emissões devem ser minimizadas e que 
outros esforços sustentáveis devem ser 
feitos, incluindo cobrir a usina inteira 
para diminuir a poeira, reduzir o som 
e proporcionar apelo estético.

14 REVISTA DO GRUPO AMMANN

Odesenvolvimento de um novo distrito, apresentado na composição abaixo, é essencial para o futuro econômico da China.

CONSTRUINDO UMA CIDADE DO ZERO

Usina de asfalto da Ammann é fundamental para um novo distrito na China
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ABA UNIBATCH

Características e benefícios

• Um amplo range de trabalho de 100 a 340 t/h

• Versões estacionárias e semimóveis

• Projetada para uso global, com módulos de torres que facilitam 

o transporte

• Tecnologia robusta e comprovada

• Opcionais para adicição de aditivos, fibra, espumas de 

asfalto Ammann 

• Pode ser montado e ampliado com inúmeras opções

• Projetado para fácil integração de opções e tecnologias futuras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 100-340 t/h 

MISTURADOR / CONTEÚDO: 1,7-4,3 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 29-40 t

SILO DE ARMAZENAGEM DE MISTURA PRONTA: 

40 ou 30 t (2 Compartimentos)

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50 / RAH 60

“A Gansu Road & Bridge escolheu a usina da 
Ammann, que é famosa pela sua preservação 
ambiental, alta eficiência e estabilidade”, 
disse Shengjun. 

As usinas ABA UniBatch utilizam um processo 
excepcionalmente eficiente de secagem 
e aquecimento que conserva energia e reduz custos. 
O controle do queimador regula o processo de 
secagem para garantir uma redução no consumo 
de combustível e baixas emissões. O sistema de 
controle patenteado as1 também adiciona eficiência 
e torna a operação da usina intuitiva.

O gerenciamento da usina pode escolher entre as 
opções de combustível mais econômicas, incluindo 
gás natural, óleo combustível leve, óleo pesado 
e GPL.

Os sistemas de mitigação de fumaça e ruído estão 
disponíveis, como também o revestimento total, 
uma opção escolhida por Gansu.

“A usina se tornou o mais alto padrão no noroeste 
da China”, disse Shengjun. “Terá impacto no país”.

A ABA UniBatch está embutida para reduzir o som e melhorar o apelo estético.

AMMANN.COM 15
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RESÍDUOS DE VIDRO SE 
TRANSFORMAM EM AREIA DE 

ALTA QUALIDADE 

A usina da Ammann é parte de um esforço pioneiro de reciclagem

A usina misturadora de asfalto ABP da 
Ammann com alta tecnologia em reciclagem 
(HRT, sigla em inglês), possui um papel 
fundamental num processo revolucionário de 
reciclagem na Austrália.

A Alex Fraser Group, fornecedor líder de 
materiais de construção sustentáveis para a 
construção, abriu uma usina de reciclagem 
de vidro de última geração que transforma 
“montanhas” de resíduos problemáticos de 
vidro em areia de alta qualidade. A usina de 
reciclagem de vidro foi inaugurada oficialmente 
no final do mês de maio, no mesmo dia e local 
de inauguração da usina ABP HRT da Ammann, 
em Victoria - Austrália.

A usina de reciclagem transforma o vidro 
em areia e logo é utilizado pela usina ABP HRT 
da Ammann para produzir a mistura asfáltica. 
Além de abastecer a usina da Ammann, a 
usina de reciclagem fornece material que será 
utilizado como base, agregados e areia para 
projetos orientados a construção de estradas e 
vias sustentáveis.

A usina de vidro pode reciclar até 4 milhões 
de garrafas por dia e produzir até 800 
toneladas de areia de alta qualidade. De acordo 
com a empresa, a matéria prima utilizada são 
“resíduos de vidro mais problemáticos” que 
estavam acumulados ou que foram jogados em 
um aterro.

A central misturadora de asfalto ABP HRT da Ammann pode utilizar vidro reciclado e RAP, o que a torna uma central 

extremamente verde.
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ABP HRT

Características e benefícios

• Solução flexível e econômica com habilidade 

de uso de alta porcentagem de RA

• Tambor de RA totalmente integrado para 

otimizar o fluxo de materiais e a proteção 

contra o desgaste

• Habilidade de acrescentar aditivos, tais 

como espuma de betume, pigmentos e até 

consumíveis recicláveis

• Grande variedade de equipamentos e 

componentes permitem a customização

• Reduz os níveis sonoros e de poeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 240-400 t/h

MISTURADOR / CONTEÚDO: 4-6 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 65-300 t

SILO DE ARMAZENAGEM DE MISTURA 

PRONTA: 200–1000 t 

CONTROL SISTEMA DE CONTROLE as1

SISTEMA DE RECICLAGEM:  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

“A nossa usina de reciclagem de vidro tem 
capacidade de produzir 200 mil toneladas por 
ano de areia proveniente de vidro reciclado, 
o equivalente a um bilhão de garrafas; sem 
dúvida, desta maneira se resolve o problema 
de acúmulos de vidros em Victoria”, afirmou 
Peter Murphy, Diretor executivo do Grupo 
Alex Fraser.

A usina ABP HRT da Ammann apoia estes 
esforços sustentáveis. A usina de asfalto foi 
especialmente projetada para incorporar 
pavimento asfáltico reciclado (RAP) e outros 
produtos reciclados como seu principal fluxo 
de materiais, sendo capaz de produzir 500 
mil toneladas de asfalto sustentável por ano. 
Inclui o software do sistema de controle 
patenteado da Ammann as1 EcoView, que 
monitora de perto o consumo de energia e as 
emissões, um sistema espumado para mistura 
a quente e armazenamento de asfalto quente 
por até 72 horas.

“A usina da Ammann e a Alex Fraser se 
complementam em aspectos relativos à 
reciclagem”, disse Paul Vandersluis, Diretor 
executivo da Ammann Austrália. “A usina 
da Ammann não só está equipada com 
tecnologia para os dias atuais, como também 
pode acomodar futuras introduções de outros 
tipos de materiais recicláveis, sejam eles 
substitutos para enchimento, aglutinante ou 
agregado.”

Conforme Vandersluis, a Alex Fraser 
escolheu a Ammann por causa da tecnologia 
de reciclagem exclusiva da empresa, a sua 
força e representação local no mercado 
australiano, sendo capaz de melhorar a 
rentabilidade dos seus clientes, ademais 
adicinou: “Os cálculos de vida útil da usina da 
Ammann demonstram que é a melhor opção 
para os negócios da Alex Fraser”, disse ele.

Durante muitos anos a empresa tem 
trabalhado om reguladores e clientes para 
desenvolver produtos de alta qualidade. 
Esses produtos utilizam insumos inovadores, 
incluindo vidro e plástico. Em uma época de 
escassos recursos, isso se torna cada vez mais 
interessante para os acionistas, concorrentes 
e governantes em todos os níveis. A usina da 
Ammann fornece a capacidade de aumentar 
o conteúdo reciclado à medida que a 
indústria cresce. Ela já vem produzindo asfalto 
sustentável para fornecer a diversos projetos 
de construções de estradas a nível de grande 
porte e municipal.

Murphy afirmou que “Esta usina 
eficiente em termos energéticos é capaz 
de produzir misturas asfálticas de alta 
qualidade, produzidas quase inteiramente de 
materiais reciclados”. 

“As nossas misturas asfálticas mais verdes, 
como Glassphalt™, que inclui vidro reciclado, 
e PolyPave™ que contém plástico reciclado, 
estão sendo produzidas aqui para fornecerem 
a uma grande variedade de projetos.”

A cada ano, os locais familiares em Victoria 
geram grandes quantidades de resíduos de 
vidro problemáticos, conhecidos como CSP. 
Este tipo de vidro não pode ser transformado 
da maneira tradicional em garrafas ou frascos, 
já que foi fabricado com pequenas partículas 
de vidro misturado com outros reciclados de 
papel, plástico ou materiais orgânicos. Até 
pouco tempo atrás grandes quantidades de 
vidros se acumulavam e eram destinado para 
aterros sanitários.

Murphy afirmou que a empresa combinou 
anos de experiência em reciclagem com a 
tecnologia de ponta existente no mundo para 
projetar esta usina inovadora de reciclagem 
de vidro, que utiliza diferentes tecnologias 
para a construção de alta qualidade a partir 
de resíduos.

“A usina de reciclagem separa o vidro das 
impurezas e o processa até converte-lo em 
areia, cumprindo assim as especificações 
da VicRoads (a secretaria governamental de 
transportes)”, disse Murphy. “Ela substitui 
diretamente a areia extraída de pedreiras 
e reduz a necessidade de transportar areia 
virgem através de longas distâncias até 
Melbourne, reduzindo substancialmente os 
movimentos de veículos pesados em estradas 
congestionadas.”

O impacto ambiental no estado de Victoria 
é muito importante. “O uso desse material 
trará uma economia significativa em termos 
comerciais e ambientais, como a redução 
de até 65% da quantidade de vidro em 
aterros sanitários, os movimentos de veículos 
pesados e resíduos de carbono de novos 
projetos”, afirmou Murphy.

Estabelecida em 1879, a Alex Murphy 
é uma das empresas mais importantes da 
Austrália. Em 2019 comemora 140 anos 
de funcionamento, tendo já recuperado 
e reciclado 50 milhões de toneladas 
de materiais.
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Por dia, a central de vidro pode reciclar até 4 

milhões de garrafas e produzir até 800 toneladas 

de areia de alta especificação. 
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As larguras de compactação 
e pavimentação trazem 

produtividade ao canteiro de 
obras Suíço
A estrada A2 liga Basel ao resto da 

Suíça. Está em interseção com uma 
estrada afluente, a A18, na junção 

Muttenz Sud.

Essa interseção e as estradas adjacentes 
foram bem mantidas, mas já era necessária 
uma renovação cuidada, dado que a 
construção original é de 1970. O trabalho faz 
parte de um projeto maior de reconstrução 
da A2, que começou em 2017 e é esperado 
que dure até ao final de 2021.

O projeto está sendo tratado pela ARGE EP 
Schänzli e os trabalhos de pavimentação da 
A2-A18 foram uma tarefa para o empreiteiro 
Suíço Walo Bertschinger. A empresa utilizou 
duas pavimentadoras premium grandes com 
rodas AFW 700-3 da Ammann e um rolo 
orientado por pivô APR 95 da Ammann para 
terminar a pavimentação.

Um desafio chave é a segmentação do 
trabalho. Para maximizar o fluxo do tráfego, 
os oficiais do transporte dividiram o trabalho 
em seções e exigiram que cada uma delas 
seja concluída como um projeto individual.

"As pavimentadoras com rodas 
proporcionaram movimento rápido entre 
as seções", disse Nicola Meier, responsável 
da equipe de pavimentação da Walo 
Bertschinger. A AFW 700-3 tem velocidades 
de transporte de 20 km por hora (12 milhas).

As máquinas Ammann oferecem também 
uma excepcional produtividade. As grandes 
pavimentadoras trataram rapidamente da 
interseção e estradas adjacentes, utilizando 

duas extensões de 750 mm (30 pol.) para 
larguras de pavimentação totais de até 
7,5 metros (24 pés.) por máquina. As 
pavimentadoras trabalharam lado a lado 
para abranger toda a largura numa única 
passagem.

O rolo orientado por pivô ARP 95 
da Ammann também ofereceu uma 
produtividade excecional. O compactador 
é capaz de trabalhar com larguras de 
3070 mm (120,9 pol.). Essa é a maior largura 
de trabalho de qualquer compactador 
comparável no mercado e provou ser uma 
grande economia de tempo no projeto.

Campeão Peso Leve do 
Roadshow 2019

O equipamento da Ammann, 
identificado como "Lightweight 
Champions" apareceu várias vezes em 
2019 em feiras e eventos abertos ao 
público de todo o mundo. As mais 
recentes paradas incluíram a Finlândia, 
Noruega, Canadá e Espanha – com 
muitas mais no ano seguinte.

 

O fluxo de tráfego obrigou a uma pavimentação noturna no projeto da estrada A2.
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Comunidades tailandesas se 
conectam ao corredor principal

Uma usina misturadora de asfalto 
ABC 140 SolidBatch da Ammann ajudou 
a conectar as comunidades locais na 
Tailândia a uma nova rodovia importante 
no sudeste asiático.

A nova estrada conecta a província 
de Kanchanaburi, localizada a oeste da 
Tailândia, ao Corredor Econômico do Sul, 
que vai de Mianmar e atravessa a Tailândia 
e Camboja – até dois portos no Vietnã, 
eventualmente.

“Este projeto é grande em termos de 
valor e é um fortalecimento a longo prazo 
da economia tailandesa” afirmou Niyom 
Lertprasert, gerente de operações da 
central da Tamaka Asphaltic Company, 
que cuida de muitos dos projetos de 
construção de estradas do governo 
tailandês.

Essas divisões governamentais 
certamente levaram o projeto a sério. Um 
inspetor permaneceu na central durante o 
projeto, continuamente testando a mistura 

para garantir o cumprimento dos padrões 
de qualidade.

A central se saiu bem e cumpriu todos 
os requisitos, tanto de qualidade quanto 
de produção. "A central Ammann tem 
tecnologia muito avançada que foi 
necessária para produzir a mistura nesse 
projeto", afirmou Lertprasert. Em especial, 
ele elogiou o Sistema de Controle as1, de 
propriedade da Ammann.

“O software as1 gravou os dados de 
produção e mostrou o peso total exato 
da mistura quente a ser pavimentada”, 
ele disse. “É um sistema muito bom e 
avançado. O software pode nos fornecer 
bons relatórios sobre consumo de 
combustível e operações.”

Tamaka se beneficiou de um silo de 
mistura a quente de 50 toneladas (55 
toneladas curtas), uma opção fundamental 
que a empresa se orgulha de ter adquirido. 
“Este silo de mistura a quente nos 
salvou em termos de gerenciamento de 
caminhões, otimizando o número total de 
caminhões utilizados”, afirmou Lertprasert.

Ammann ABC 140 SolidBatch 

Ammann America aberto para 
negócios A Ammann reforçou sua presença 
na América do Norte com a abertura de 
novas instalações e a introdução de uma 
série de novas usinas contínuas de mistura 
de asfalto que podem utilizar mais RAP do 
que qualquer produto competitivo no 
mercado.

A Ammann revelou sua sede na América 
do Norte em Davie, Flórida - nos arredores 
de Fort Lauderdale. As instalações de 6.500 
metros quadrados abrigam funcionários, um 
armazém, um centro de treinamento e uma 
área externa para centrais de asfalto e 
compactadores.

O ACP 300 ContiHRT pode produzir 
mix de alta qualidade com até 60% de 
RAP. Um processo de pré-aquecimento 
patenteado aquece suavemente o RAP e 
evita a oxidação do betume. Esse processo 
também minimiza a queima de combustível 
- e reduz drasticamente os níveis de CO2 e
outros poluentes.

"Nós viemos com tecnologia comprovada 
que é capaz de oferecer a maior quantidade 
de utilização de RAP no mercado dos EUA 
hoje", disse Lieven Van Broekhoven, Vice-
presidente executivo da Ammann. "A central 
também aborda as preocupações de 
emissões enfrentadas por muitos no mercado 
norte-americano."

A Amman fornece também equipamento de 
compactação leve e pesado para o mercado 
Norte-Americano.

As instalações estão localizadas em Fort Lauderdale, Fla.



Como trazer o impacto de compactação à sua frota de 
equipamento leve? Inicie com uma abrangente formação 

de produtos que proporcione a capacidade de  
escolher o peso, as dimensões e o motor ideais. Em 
seguida, acrescente um forte sistema vibratório que 

coloque todos os materiais em seu lugar – desde argilas 
molhadas até agregados secos. 

Por último, mas não menos importante, certifique-se de 
que está utilizando peças e componentes confiáveis para 

tirar proveito de tudo. As máquinas leves da Ammann 
têm tudo isto – e mais. Você vai ter uma ferramenta para 

dominar todos os desafios. 

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann.com
MMP-2488-00-PT | © Ammann Group

DE OBRAS

GRANDE IMPACTO

NOS CANTEIROS

Inscreva-se hoje e receba seu próximo exemplar de nossa 
revista de clientes.

• Aproveite entrevistas exclusivas com especialistas
• Depoimentos convincentes de clientes em todo o mundo
• Mantenha-se informado sobre novos produtos e tecnologia

NÃO PERCA!

https://www.ammann.com/pt-br/about-ammann/150years
http://www.ammann-group.com/pt-br/news-media

