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A história do Ammann começou há 150 
anos. Durante esse tempo tivemos muitos picos, 
incluindo a revelação de produtos que mudam 
o jogo. No entanto, também houve tempos 
desafiadores, e todos nós estamos enfrentando 
atualmente um.

O lema da nossa empresa é “Productivity 
Partnership for a Lifetime”, e em tempos como 
estes, é ainda mais importante que cumpramos 

esta promessa. Saiba que estamos aqui para apoiá-lo e ao seu negócio, 
seja o que for e sempre que surjam necessidades.

O nosso compromisso para consigo durante este período inclui:
• Desenvolver iniciativas de pós-venda que reduzam os custos 

operacionais dos produtos que você já possui.
• Continuando a desenvolver produtos inovadores que acrescentam valor 

- que trazem rentabilidade ao seu local de trabalho.
• Oferecendo um atendimento ao cliente inigualável para garantir que 

suas plantas e máquinas estejam devidamente mantidas e prontas para 
trabalhar quando você estiver.

• Desenvolvendo programas que prolongam a vida útil dos seus 
produtos Ammann.

• Sempre por perto - estamos a apenas um telefonema ou um clique 
de distância.

A sua compra de um produto Ammann foi um investimento no seu futuro. 
Foi também um voto de confiança em nós.

Permaneceremos ao seu lado, em tempos difíceis e prósperos, 
e provaremos que sua confiança foi devidamente depositada conosco.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

NÓS PROMETEMOS 
VIVER DE ACORDO COM 

O NOSSO LEMA
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Recentemente, os principais tomadores 
de decisão do Egito participaram de um 
seminário sobre como usar asfalto reciclado 
(RAP) no processo de produção. Vários 
executivos da Ammann e da EAST falaram no 
evento, concentrando-se na reciclagem em 
geral, bem como nas capacidades das usinas 
de mistura asfáltica da Ammann. Além disso, 
vários professores universitários apresentaram 
os benefícios da nova tecnologia, enquanto 
delegados da Arab Contractors Company 
falaram sobre sua experiência com a 
implementação da reciclagem.

A reunião se realizou no Cairo e teve 
a participação da liderança sênior da 
Autoridade de Engenharia do Exército 
Egípcio, de líderes da empresa Arab 
Contractors e todos os chefes da Autoridade 
de Estradas e Pontes do Egito.

Para a Ammann, o seminário foi a 
culminação de múltiplos esforços para 
ajudar os líderes Egípcios a trazer a 
reciclagem de asfalto para o seu país. 
As atividades incluíram visitas anteriores 
a diversas usinas na Europa e à sede 
da Ammann na Suíça, bem como uma 
demonstração nas instalações de um 
empreiteiro árabe.

A usina mais frequentemente 
visitada e utilizada em 
demonstrações foi uma usina de 
mistura asfáltica Ammann ABA 
UniBatch 180 com secador RAC/
RAH50. A usina é capaz de 
produzir uma mistura que 
contém 50% de RAP. A usina 
oferece alimentações a quente 
e a frio.

O seminário recebeu muita atenção.

OS LÍDERES EGÍPCIOS SE PREPARAM 
PARA USAR RAP

O Egito está pronto a abraçar a reciclagem Ammann está ajudando a pavimentar esse caminho

Um simpósio de reciclagem de asfalto teve boa participação no Cairo

Autoridades egípcias participaram 

de seminários e visitaram as usinas, 

considerando levar a reciclagem de 

asfalto ao país
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Tambor de reciclagem 

RAH60
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Você precisa de toda a vantagem 
competitiva no exigente mercado de 
hoje em dia. As usinas de mistura de 
asfalto Ammann conseguem destacar-se 
da concorrência.

As usinas oferecem diferença em relação 
à concorrência através do uso de tecnologia. 
Isso inclui inovações que permitem o 
uso de elevadas percentagens de asfalto 
reciclado (RAP), reduzindo a necessidade de 
agregados virgens e diminuindo também 
o uso de combustível e as emissões.

Outras vantagens de alta tecnologia 
são oferecidas através do Sistema de 
controle as1 exclusivo da Ammann, que 
fornece eficiências de redução de custos e 
maximiza a qualidade em todo o processo 
de produção.

Reciclagem
As usinas da Ammann conseguem criar 

mistura com até 100% de RAP. Secadores 
de ponta, tais como RAH60, combinam 
agregado virgem e RAP para criar uma 
mistura que seja amiga do ambiente e 
também de qualidade extremamente 
elevada. O RAH60 consegue produzir uma 
mistura com mais de 60% de RAP – ou 
quantidades inferiores, se desejado.

O uso de RAP economiza custos de forma 
significativa porque um produto residual 
substitui um agregado caro. O processo 
de aquecimento patenteado tem também 
muitas vantagens:
• O uso de combustível é menor porque as 

temperaturas desejadas são inferiores.
• O reduzido uso de combustível cria 

menos emissões.
• As temperaturas reduzidas impedem dano 

no asfalto e preservam o dispendioso 
revestimento.

O Sistema de controle as1
O Sistema de controle as1 próprio 

da Ammann é o cérebro da usina. 
O sistema apresenta vantagens ainda mais 
competitivas e mais rentáveis. 

O as1 é extremamente inovador, mas 
é também intuitivo. Isso significa que os 
operadores podem acessar facilmente toda 
a tecnologia que está incorporada no as1.

O que pode o Sistema de controle as1 
oferecer ao seu negócio?
• Eficiências que reduzem o consumo de 

combustível e as emissões
• Uma capacidade de descobrir tendências 

problemáticas e ajustar rapidamente para 
melhorar os processos

• Um uso de materiais sensato resultando 
em reduções de custos substanciais

• Operação intuitiva minimizando custos 
de mão-de-obra

• A capacidade de criar relatórios 
de processo

• Documentação e acompanhamento 
da produção para garantir satisfação 
do cliente

O as1 pode ser instalado como pacote de 
atualização - e pode ser utilizado em usinas 
construídas por outros fabricantes que não 
a Ammann. Uma variedade de módulos 
garante que áreas específicas de cuidado 
são consideradas.

Você pode contar com os processos 
de reciclagem inovadores da Ammann 
e o Sistema de controle as1 para reduzir 
custos e oferecer uma mistura de elevada 
qualidade. Também garantem que todas 
as normas ambientais são respeitadas - na 
medida em que as usinas são tipicamente 
bem-vindas em praticamente todos os 
bairros. Os benefícios de redução de custos 
que oferecem irão impulsionar os seus 
resultados e fazer com que se sobressaia em 
relação à concorrência.

A TECNOLOGIA AJUDA A 
DESTACAR A PRODUÇÃO DE 

ASFALTO DA CONCORRÊNCIA
Tambor de reciclagem RAH100

O sistema de controle as1 da Ammann é o cérebro 

da usina.

Os secadores de última geração 

combinam agregado virgem e RAP 

para criar uma mistura ecológica e 

de alta qualidade
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“Tecnologia” poderá não ser a primeira 
palavra que vem à mente quando você 
observa um compactador trabalhando. 
Mas, talvez deveria.

A tecnologia incorporada nos 
compactadores Ammann é a força motriz 
por trás da qualidade, produção e economia 
de custos. Pode constituir a diferença entre 
um trabalho que se perde dinheiro ou que 
dá um bom lucro.

Ammann Compaction Expert (ACE)
As máquinas de compactação Ammann – 

que incluem compactadores de asfalto e de 
solo pesados, bem como equipamento leve 
como compactadores, placas vibratórias, 
compactadores acopláveis e rolos de 

trincheira – usam tecnologia inteligente 
para garantir que todos os objetivos sejam 
atingidos.

Um importante avanço tecnológico é o 
Ammann Compaction Expert (ACE), que 
ajuda os operadores a confirmar que a 
compactação foi alcançada antes de prosseguir 
para outra área do canteiro de obras. 

O ACE está disponível em compactadores 
de solo e asfalto e é geralmente usado 
em projetos grandes onde a qualidade 
é primordial, tais como construção de 
aeroportos e rodovias.

O que torna o ACE ainda mais especial 
é a disponibilidade também em máquinas 
de compactação mais pequenas. Isso 
inclui máquinas de compactação de 
placas vibratórias Ammann APH e APR, 
compactadores acopláveis APA e rolos de 
trincheira ARR.

O ACE é ajustado com base no tipo e 
tamanho da máquina. Uma versão chamada 
ACEforce é utilizada em máquinas mais 
pesadas e ACEecon em placas reversíveis 
pequenas.

O ACE melhora a qualidade verificando 
se os objetivos de compactação foram 
atingidos – e prevenindo também a sobre 
compactação.

Em termos de produção, o ACE garante 
que o tempo é despendido compactando 
áreas que precisam de mais atenção e 
perdendo menos tempo em locais que 
não precisam. Isso acaba com passagens 
de máquinas desnecessárias, oferecendo 
eficiências com grande impacto sobre o 
lucro. Eliminar as fases resulta em economia 
de mão-de-obra, combustível e desgaste da 
máquina. Tem efeitos benéficos em termos 
de serviço e manutenção, também.

A TECNOLOGIA AMMANN GERA 
RENTABILIDADE AOS LOCAIS DE 

TRABALHO DE COMPACTAÇÃO

Inovações criam vantagens em toda a linha de produtos de compactação

    A M M A N N  
   C O M P A C T I O N  
  E X P E R T

Visor multifuncional (ACE). A cabine oferece avanços 

substanciais no controle da máquina
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Sistema excêntrico de eixo triplo
As placas vibratórias hidrostáticas APH 

usam o sistema de excitação de eixo triplo 
patenteado da Ammann. Oferece uma 
grande vantagem, com uma habilidade 
de escalada líder da indústria e resultado 
de compactação para produtos APH - as 
maiores placas que a Ammann oferece.

O sistema de eixo triplo elimina 
movimentos erráticos, permitindo um 
deslocamento suave das máquinas de 

compactação das placas vibratórias 
hidrostáticas, mesmo em solo pesado 
e coesivo. O movimento consistente único 
do eixo triplo permite a escalada sem 
esforço por cima de obstáculos ou durante 
a compactação de materiais de aterro com 
alto teor de umidade. Isso é feito sem o 
efeito de sucção habitual, que pode deixar 
placas da concorrência em paralisação.

A facilidade no manuseio e manobras da 
placa são particularmente úteis quando for 

necessário o uso de 
amplitude de baixa/alta 
frequência.

Todas essas tecnologias 
criam vantagens na gama de 
produtos de compactação da 
Ammann, desde equipamento 
leve aos rolos mais pesados. 
As vantagens adicionam valor 
ao local de trabalho - e também 
aumentam a rentabilidade.

Oscilação
A oscilação é outra ferramenta de 

produtividade tecnologicamente avançada. 
O processo, utilizado por compactadores 
de solo e asfalto pesados, elimina cerca de 
90% de estresse sobre os materiais quando 
comparado com um sistema vibratório 
circular típico. Isto é importante quando 
se compacta em pontes, sobre esgotos 
e linhas de serviços públicos e perto de 
edifícios, onde uma abordagem vibratória 
convencional pode causar danos.

A oscilação usa menos força, mas distribui 
energia vertical e horizontal, essencialmente 
massageando os agregados no lugar. Os 
tambores mantêm um contato constante com 
o solo e fornecem forças estáticas e dinâmicas.

Máquinas de compactação com oscilação 
podem trazer benefícios substanciais para 
os locais de trabalho. Em aplicações de 
asfalto, elas são capazes de trabalhar com 
superfícies quentes mais cedo do que os 
rolos tradicionais, e elas também podem 
permanecer mais tempo em superfícies 
frias. Isso expande amplamente a janela 
de compactação, essencial para equipes 
pressionadas por tempo.

Os rolos oscilantes também são ótimas 
soluções para selar juntas de asfalto. 
O movimento de massagem da oscilação 
fornece energia suficiente para quebrar 
o asfalto quente - mas não danifica 
a superfície fria adjacente.

Ao trabalhar em aplicações de solo, os 
compactadores evitam danos a estruturas 
sensíveis e excesso de compactação.

A oscilação, utilizada por compactadores pesados de solo e asfalto, elimina cerca de 90% do estresse 

nos materiais quando comparado com um sistema vibratório circular típico

O sistema de excitador de eixo triplo 

patenteado oferece saída excepcional de 

compactação e capacidade de escalada  
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Todas as empresas de produção de asfalto 
desejam minimizar o custo de propriedade. 
Quanto menores essas despesas, quanto 
mais competitivos serão os preços 
maximizando assim os lucros.

Os esforços da Ammann para reduzir as 
despesas da operação de asfalto incluem 
dois produtos chave que protegem usinas: 
Amdurit® e Ammlub.

Amdurit®

O Amdurit, sistema de proteção contra 
desgaste, desenvolvido pela Ammann, 
permite que a vida útil de aço resistente ao 
desgaste seja três vezes maior e protege 
peças e componentes valiosos.

E também facilita a manutenção. Ao invés 
de substituir o componente, apenas troque 
a cobertura Amdurit.

O sistema de proteção contra desgaste 
resulta em economia em diferentes 
frentes. Os componentes duram mais, 
o que se traduz em menos substituições e, 
consequentemente, menos custos. Além 
disso, os proprietários das usinas evitam 
custos de mão-de-obra associados com 
a troca de componentes. 

As trocas são rápidas e fáceis quando têm 
de ser feitas. O tempo em funcionamento 
das usinas também foi melhorado.

Existem diversas áreas potenciais de 
utilização do sistema, incluindo acionamento 
do tambor-secador; locais de transição 
e descarga; dosadores (tanto RAP 
e tradicional); e silos.

As áreas de utilização preferenciais em 
relação a componentes para alimentação de 
asfalto recuperado (RAP) são:
• Alimentação e descarga de elevador RAP
• Alimentação tambor secador
• Calha no misturador
• Alimentação RAP, helicoidais

Uma diversidade de métodos de fixação 
como soldagem, grampeamento e 
aparafusamento fazem com que seja fácil 
substituir a parte original com proteção de 
desgaste da Amdurit.

Amdurit®

Ammlub

O Amdurit® dura mais que o aço resistente ao desgaste e facilita a manutenção também

Por favor click aqui para
assistir o vídeo anexo.
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REDUZA CUSTOS PROTEGENDO SUA 
USINA DE MISTURA DE ASFALTO 

Amdurit® e Ammlub prolongam a vida e reduzem as despesas

Quando buscar formas de baixar as 
despesas de operação não se esqueça do 
valor que resulta da proteção adequada de 
uma usina.

https://youtu.be/W1RmZtu1aPg
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PONTOS DE 
LUBRIFICAÇÃO

A AMMANN OFERECE DIFERENTES NÍVEIS 
DE SERVIÇO AMMLUB PARA SUA USINA

PACOTE BÁSICO

1 ELEVADOR QUENTE E DE FILLER
Rolamentos da estação superior e rolamento 
deslizante para carga

2 SECADOR Rolos do tambor de secagem

3 MÓDULO DE MISTURA Rolamentos do misturador, vedações

PACOTE RECICLAGEM

4 ELEVADOR DE RECICLADO Rolamentos da estação superior 

5 TAMBOR SECADOR DE RECICLADO Rolos do tambor de secagem

OPCIONAIS

6 PESAGEM Comporta de materiais

7 ARMAZENAGEM Comporta de descarga

8 MÓDULO DOSADORES Rolamentos da correia

9 CARGA Carrinho de transferência, comporta de carga

10 FILTRO Exaustor, helicoidais

11 CORREIAS Helicoidais

12 TODOS OS OUTROS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO DA USINA

Ammlub
O sistema de lubrificação automática da 

Ammann oferece três vantagens chave: vida 
mais longa da usina, custos de combustível 
reduzidos e segurança aumentada.

Os métodos de lubrificação tradicionais 
podem ser um desafio. Exigem que os 
técnicos façam esforço para alcançar 
espaços extremamente apertados e que 
trabalhem em ambientes poeirentos 
e quentes. Há também a questão de 
quando lubrificar e qual a quantidade de 
lubrificante a aplicar. Foi demasiado? Foi 
insuficiente?

Ammlub termina com essas batalhas. 
O sistema inteligente que poupa mão-
de-obra está diretamente montado nos 
pontos de lubrificação da usina. Aplica 
automaticamente os lubrificantes a 
intervalos definidos, garantindo que o 
processo é realizado a tempo de cada vez.

Além disso, Ammlub elimina o tempo de 
inatividade. As aplicações de lubrificante 
podem ocorrer enquanto a usina está 
produzindo, permitindo a conclusão da 
manutenção de rotina sem uma quebra da 
produtividade.

Uma vantagem imediata é a economia de 
combustível que pode ser reduzida até 10% 
quando todas as peças e componentes 
estão trabalhando harmonicamente.

Com a lubrificação apropriada, as 
peças e componentes duram mais tempo, 
oferecendo mais economia extra. Uma 
vez que este sistema também bloqueia 
contaminantes, a vida útil da usina é 
igualmente aumentada.

A segurança do local de trabalho é 
também melhorada. Os técnicos não 
precisam mais de levar ferramentas e 
fluidos com eles para aceder a pontos de 
serviço difíceis de alcançar.

Estes pontos de serviço incluem 
tipicamente todos os componentes ao 

longo do fluxo de processo, começando 
com os dosadores a frio e terminando com 
a calha de descarga.

Ammlub

AMMANN.COM 9
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Os compactadores de solo Ammann ARS 
200 e ARS 220 utilizam tecnologia inteligente 
em um projeto de ferrovia entre Stuttgart 
e Ulm na Alemanha.

Os compactadores estão equipados com 
o sistema de compactação inteligente ACEforce 
de propriedade da Ammann. As máquinas 
usam também o sistema de coleta de dados 
da Q Point já que trabalham em uma nova 
secção da faixa para trens ICE.

A empreiteira que maneja a compactação no 
projeto é a VINCI Construction Terrassement, 
localizada em Kemnat perto de Stuttgart. 
A empreiteira é uma subsidiária da VINCI 
Construction da Alemanha.

A empresa alemã de ferrovias, Deutsche 
Bahn, confiou à VINCI Construction 
Terrassement a construção de uma secção 
de linha de alta-velocidade entre Stuttgart e 
Wendlingen. A construção exigiu trabalhos 
de terraplanagem para uma faixa ICE de 5,4 
a 7,5 km de estradas vicinais. O projeto está 
em andamento e deverá finalizar em 24 meses 
desde o início até ao final. 

O equipamento em uso é um tambor liso 
Ammann ARS 200 HX e um rolo de tambor 
removível Ammann ARS 220 HX. Ambas as 
máquinas apresentam ACEforce que mede a 

compactação e atribui valores específicos 
ao progresso por intermédio de um display 
digital. O ACEforce consegue confirmar que os 
objetivos de compactação foram atingidos. 
Também permite a análise de dados através 
do sistema de documentação da Ammann 
(ADS – Ammann Documentation System).

Além disso, as máquinas estão equipadas 
com um sistema de obtenção de dados 
conectado em cooperação com a Q Point. 

Os compactadores de solo da série ARS 
são usados em locais de construção que 
exigem potência de compactação ideal, tais 
como ferrovias e aeroportos com capas de 
rolamento sujeitas e estresse elevado. Seu 
acionamento totalmente hidrostático oferece 
um desempenho elevado numa superfície 
coesiva, irregular ou inclinada.

Os compactadores de solo ARS usam o 
sistema de Controle de Tração Ammann (ATC) 
para alcançar uma potência de tração ótima. 
O ATC oferece um controle excepcional dos 
três acionamentos e previne deslizamento. 
Sistemas inovadores de amplitude e vibração 
e um peso de 20 t ou 22 t garantem uma 
compactação eficiente. O acionamento HX 
reforçado utilizado na série ARS é ideal para 
locais de construção onde a capacidade de 
subida da máquina é essencial.

ACEforce e o sistema de telemática da Q Point 
agregaram enorme valor ao trabalho da Vinci. 

As máquinas tiveram um bom desempenho 
enquanto a nova tecnologia permitiu um 
rastreamento completo do trabalho.

“As vantagens dessas máquinas com 
documentação de compactação da área total 
integrada estão na sua tecnologia inovadora,” 
explica Frédéric Hoeffel, Gerente de contas da 
Ammann. “A sinergia dessa tecnologia e rolos 
ARS potentes aumenta permanentemente 
a produtividade.”

Combinar tecnologias traz resultados 
impressionantes. O ACEforce com GPS simplifica 
enormemente a identificação de áreas 
compactadas. O monitoramento do processo 
de compactação é muito mais fácil o que 
também beneficia os condutores de máquinas. 
As passagens do tambor com código de 
cor são diretamente exibidas em uma tela. 
Depois de atingir os valores desejados, o 
operador consegue mover a máquina para 
a área de trabalho seguinte. Isso elimina 
passagens desnecessárias, economiza tempo e 
combustível e aumenta a produtividade. Esse 
sistema também permite um mapeamento 
completo por GPS da informação coletada.

A busca de trabalho da VINCI incluiu sua 
utilização de tecnologias ARS inovadoras e o 
sistema de compactação de baixo custo com 
documentação. É possível registar todos os 
valores relevantes, tais como o número de 
passagens, posição da máquina, velocidade 
de deslocação e valor de rigidez da área 
compactada - independentemente de se usar 
um tambor liso ou pé de carneiro.

Os dados exibidos na tela podem ser 
transmitidos em tempo real ao computador 
central. O gestor do local pode então 
supervisionar e documentar todo o processo 

PROJETO PRODUZIDO ATRAVÉS 
DE COMPACTAÇÃO INTELIGENTE, 

TELEMÁTICA AVANÇADA

Utiliza compactadores de solo Ammann com tecnologia inteligente
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de compactação. Além disso, o display pode 
fornecer ao operador informações sobre a 
capacidade de rolamento do terreno ou dar 
instruções diretas para tornar o processo de 
compactação mais eficiente. Todos os dados 
coletados podem ser usados para avaliação 
diária ou periódica. Os dados podem ainda 
ser utilizados conforme necessário – por 
exemplo, em relatórios de trabalho ou como 
documentos de suporte para o cliente. 

“As máquinas alcançaram o estágio plug-
and-play” explica Kuno Kaufmann, Chefe 
de Produtos Digitais na Q Point. “Todo o 
sistema de inovação foi desenhado de forma 
que o operador necessita apenas instalar e 
conectar o hardware à máquina. O sistema 
ativa em seguida automaticamente os dados 
da máquina armazenados durante a primeira 
instalação. O equipamento no local não 
necessita realizar qualquer outra configuração 
e pode começar logo o trabalho. É impossível 
a ocorrência de erros de controle 
e configuração.”

Desde o momento que as máquinas 
foram entregues, os equipamentos da VINCI 
Construction Terrassement – sob a supervisão 
da Deutsche Bahn – puderam começar a 
trabalhar num campo de teste real.

No início dos trabalhos, o Deutsche Bahn 
estabeleceu e marcou o campo de teste. 
Foram retiradas e analisadas amostras 
de solo do campo de teste. A fórmula 
foi determinada com base na análise do 
solo. Isso decidiu qual o aglutinante a ser 
utilizado e qual a proporção para fornecer 
a rigidez necessária.

O campo de teste foi coberto 
uniformemente com o aglutinante, que 
foi depois se misturou ao solo adjacente 
utilizando fresadoras. Isso resultou em uma 
superfície lisa.

Esse solo processado foi depois compactado 
utilizando o ARS 220 com um cilindro pé de 
carneiro. Funcionou em grande amplitude 
a uma velocidade de 2-2,5 km/h. O operador 
foi capaz de monitorar o aumento de rigidez 
usando o sistema de compactação inteligente 
ACEforce, diretamente localizado no display.

O display exibe também os percursos do 
rolo. Esses percursos e valores exibidos são 
transmitidos em tempo real ao computador 
estacionário da subsidiária VINCI Construction 
Terrassement. Este procedimento rapidamente 
garantiu uma capacidade de compactação 
homogênea, de toda a área de testes, que 
satisfez os requisitos da Deutsche Bahn. No 
final, a superfície foi processada por uma 
niveladora e compactada por um Ammann 
ARS 200 com um tambor liso. Para garantir a 
elevada qualidade, foram de novo coletadas 
amostras de solo e analisadas em laboratório.   

Este ano, a Deutsche Bahn, lançou uma 
série de projetos para atualizar a modernizar 
o nó ferroviário de Stuttgart. Esta seção 
em particular é apenas um componente 
de um dos maiores projetos da Alemanha. 
A construção irá também contribuir para criar 
as pré-condições para a futura linha a alta 
velocidade “Magistrale Européenne,” que irá 
ligar Paris a Budapeste.

“ AS VANTAGENS DESSAS 

MÁQUINAS COM DOCUMENTAÇÃO 

DE COMPACTAÇÃO DA ÁREA 

TOTAL INTEGRADA ESTÃO NA SUA 

TECNOLOGIA INOVADORA ”

AMMANN ARS 200 E 
ARS 220 SOIL COMPACTORS

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 (215 HP)  

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 (215 HP)  

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

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

Por favor click aqui para
assistir o vídeo anexo.
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https://youtu.be/l6NsNXl1HzE
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A USINA AMMANN SUCESSO 
EM UM PROJETO – E AJUDA 

NA SUSTENTABILIDADE

Benefícios ambientais ajudam a empresa a ganhar projetos

Uma usina de mistura de asfalto da Ammann 
mostrou ser ecologicamente correta em um 
projeto de grande escala que ajudou uma 
empresa chinesa a ter sucesso na obtenção de 
outro contrato de grande volume.

A Xingtai Road & Bridge Co., um dos maiores 
empreiteiros na China usou uma usina de 
mistura asfáltica Ammann ABP 400 Universal 
para produzir a mistura para a reconstrução e 
expansão da via expressa Xinjiang Wukui, um 
componente chave da Iniciativa do Cinturão e 
Rota, uma estratégia de desenvolvimento global 
adotada pelo governo chinês.

A ABP 400 Universal foi a primeira usina 
Ammann comprada pela Xingtai Road & 
Bridge. As características ambientais da usina, 
incluindo um sistema de redução de emissão 
de gases, foram motivos chave para a compra. 
“A Ammann ABP 400 Universal é a maior e 
mais ecológica usina no Noroeste Chinês” disse 
Qingyu Li, gerente da Xingtai Road & Bridge.

Outras vantagens ambientais da usina incluem 
níveis de ruidos e poeira reduzidos e a sua 
capacidade de usar materiais recicláveis.

O foco na produção sustentável tornou-se o 
elemento fundamental do negócio da Xingtai 
Road & Bridge. “Nos ajudou a construir a 
consciência da nossa marca na região de 
Xingiang,” declarou Li. “Além disso, ganhamos 
um concurso na área costeira no sudeste, que 
é altamente regulamentada a nível de proteção 
ambiental. A usina Ammann e o sucesso 
na via expressa foram fundamentais para a 
consideração para o projeto.”

A via expressa Xinjiang Wukui, uma conexão 
crucial entre o Cazaquistão e a Europa, foi um 
projeto de perfil extremamente elevado que 
chamou muita atenção.

A região Xinjiang é essencial para conectar 
a China aos seus vizinhos. É considerada a porta 
ocidental para o Oriente Médio e a Europa. 
É também rica em recursos, ainda que, 
pouco povoada. A construção de estradas se 
desenvolveu lentamente, mas está progredindo 
e demonstrando que é vital para a região.

É uma área desafiadora de pavimentar devido 
aos seus invernos congelantes. Isso torna ainda 
mais urgente maximizar a produção durante os 
meses em que o clima é favorável.

“Milhares de quilómetros de vias expressas 
têm de ser construídas durante os curtos verões” 
afirmou Li. Isso levou a Xingtai Road & Bridge 
Co. a operar a planta perto de sua capacidade 
total de 400 toneladas por hora durante 
esses meses.

O projeto exigiu que a usina fosse constante e 
produzisse mistura asfáltica na maior quantidade 
possível. “A ABP 400 Universal fez isso e 
concluiu o projeto dentro do prazo,” disse ele.

A qualidade também era importante e a 
usina também forneceu a mais alta qualidade. 
“A qualidade da mistura e do produto 
acabado são excelentes” afirmou Li. “A usina 
conseguiu também fornecer mistura asfáltica 
a outros clientes, proporcionando ainda mais 
rentabilidade.”

A empresa ficou tão satisfeita com a 
usina ABP Universal que comprou outra 
usina Ammann: a ABA 320 UniBatch. 
A ABA UniBatch, que será instalada 
em breve, apresenta um processo 
excepcionalmente eficiente de 
secagem e aquecimento que 
conserva energia e reduz custos.

Uma usina de mistura de asfalto universal Ammann ABP 400 produziu 

massa asfáltica para a expansão da via expressa Xinjiang Wukui, um 

componente essencial da Iniciativa Rodoviária e do Cinturão
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ABP UNIVERSAL

Características e benefícios

• Disponibilidade de várias qualidades e temperaturas 

minerais por meio de opções de design flexíveis que 

incluem uma ou duas linhas de silos de armazenamento

• Opções de armazenamento agregado a quente entre 80 

e 200 toneladas

• Projetado para os mais altos níveis de processamento 

agregado a quente, flexibilidade e desempenho de 

fabricação

• Alta utilização de materiais recicláveis através do sistema 

de tambor paralelo Ammann

• Extrema flexibilidade

• Geração de telas de última geração para 

dimensionamento agregado eficiente e confiável

• Possibilidade de adição simultânea de materiais quentes 

e frios

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 240 - 320 t/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 4 t y 5 t

SILOS PARA ADITIVOS CALIENTES:  

140 t, 200 t (1 fila y 2 filas)

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE: 

140 t y 180 t (2 Compartimientos)  

350 t y 400 t (4 Compartimientos) 

600 t (6 Compartimientos)

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLAJE: RAC / RAH50 / RAH60 / RAH100
As características ecológicas da usina, incluindo um sistema 

de mitigação de vapores e a capacidade de utilizar materiais 

recicláveis, foram os principais impulsionadores da compra
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Sob encomenda do 
Canton de Wallis, a 

Ulrich Imboden AG, como 
subcontratada da ARGE ATV, 

está atualmente envolvida 
em obras na seção da Rodovia 

A9, entre Siders e Brig (com 
aprox.. 32 km de comprimento). 

Com um alinhamento sensível, a 
rota foi projetada para agrupar as 

faixas de tráfego da maneira mais 
eficiente possível, dada a estreiteza do 

vale do Ródano. Cerca de 50% da nova 
rota da auto-estrada A9 através do Alto 

Valais é subterrânea, o que torna as obras 
particularmente desafiadoras. As máquinas 
Ammann, pavimentadora, rolos tandem 
e vibratórios e uma usina de mistura 
asfáltica, suportam o exigente trabalho de 
pavimentação asfáltica no túnel.

O Canton montanhoso de Valais tem 
topograficamente pouco espaço e poucas 
opções de localização para construção de 
grandes estradas, dadas as restrições do 
vale do Ródano. A extensão bem-sucedida 
desta auto-estrada, sem isolar o Canton do 
restante da Suíça, é uma tarefa difícil e está 
em discussão há décadas. A construção da 
nova A9 contorna o problema, incluindo 
vários túneis e melhora as conexões entre 
toda a região de Valais e a rede rodoviária 
nacional da Suíça.

O roteamento pelos túneis cria desafios
A obra tem 31,8 km de extensão no 

total e está repleta de muitos desafios. 
Por exemplo, dois túneis ligados por uma 

ponte levam os motoristas a uma rota de 
7 km de extensão em torno da cidade de 
Visp. A equipe de pavimentação asfáltica 
enfrenta enormes desafios aqui. Primeiro, 
as autoridades suíças estipulam padrões 
máximos para a qualidade da pavimentação 
em túneis rodoviários, a fim de manter os 
intervalos entre as obras de manutenção o 
maior tempo possível, e segundo, os altos 
volumes de tráfego nesta seção impactarão 
severamente a pavimentação asfáltica.

Isso significa que o trabalho de colocação 
da pavimentação asfáltica deve ser da mais 
alta qualidade. Para o acabamento final 
uma fórmula especial de mistura com PMB 
(betume modificado com polímero) é usada 
devido à sua natureza confiável e robusta. 
Devido a seus requisitos de alta qualidade 
e sua composição especial, essa camada 
também exige padrões particularmente 
altos das máquinas de compactação. Para 
isso, é necessária uma equipe e maquinaria 
com experiência completa, ideal para operar 
em conjunto - desde a usina de mistura 
asfáltica, passando pela pavimentadora de 
asfalto até os rolos compactadores.

E o trabalho de pavimentação no túnel 
tem dificuldades ainda maiores para 
a equipe de pavimentação da Ulrich 
Imboden AG. A colocação de pavimentação 
asfáltica cria vapores que não se dispersam 
facilmente dentro de um túnel. Isso torna 
a ventilação do novo túnel rodoviário 
um fator chave, mesmo na fase de 
pavimentação do asfalto. Como o vento no 
Valais muda constantemente de direção, 

o sistema de ventilação 
precisa ser redesenhado 
para extrair os vapores do 
túnel.

No coração da cadeia 
de processo

Desde 2004, a Ulrich Imboden AG opera 
uma usina de mistura asfáltica Ammann 
instalada permanentemente nas imediações 
dos túneis. Esta é a Global 160, que em 
2018 foi equipada com uma alimentação 
RAH para processar o material de 
reciclagem de asfalto. Esta usina projetada 
para estar na vanguarda da tecnologia 
produz asfalto para vários projetos no 
Valais. Tem capacidade suficiente para 
prover um projeto importante, como a 
ampliação da A9, com um fornecimento 
confiável de mistura asfáltica.

O fato de o local da construção estar por 
perto o torna ideal. Os caminhões levam 
apenas alguns minutos para transportar a 
mistura da usina até a pavimentadora. Em 
termos de produção, a usina deve sempre 
estar bem adaptada às necessidades diárias 
da pavimentadora de asfalto. Por fim, a 
pavimentadora AFT 700-3 da Ammann é 
o ‘coração’ e, portanto, dita o ritmo de 
todo o processo de pavimentação. Devido 
ao seu tamanho a AFT 700-3 da Ammann 
pode pavimentar toda a largura da faixa 
de rodagem de 7,3 metros em uma única 
passagem. Isso elimina a possibilidade 
de pontos fracos na camada que podem 
ocorrer onde duas faixas separadas 
precisam ser unidas.

USINA AMMANN, PAVIMENTADORA E 
COMPACTADORES ESTENDEM A SUÍÇA 

AO PROJETO A9 DE ESTRADA

Local de trabalho complicado por prazos apertados e vários túneis

Cerca de 50% da nova rota da auto-estrada A9 através do Alto Valais é subterrânea, o que dificulta extremamente as obras
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Nesse tipo de projeto de construção, 
espera-se que toda a equipe de 
pavimentação trabalhe com a máxima 
precisão e produtividade para estar no topo 
do trabalho dentro do tempo necessário. 
Isso requer uma coordenação precisa dos 
vários fluxos de trabalho e uma equipe 
experiente com as habilidades necessárias.

Desempenho de compactação 
de alto nível combinado com 
pavimentação rápida

Para compactar a camada recém-
pavimentada, a pavimentadora é seguida 
imediatamente por um rolo tandem ARP 95 
com tecnologia ACE e um rolo pneumático 
tipo AP240, ambos da Ammann. Este último 
tem um peso estático mais alto que o rolo 
tandem, com sua ação pneumática criando 
um efeito de ‘ajoelhamento’, o que aumenta 
o desempenho da compactação.

A tecnologia ACE da Ammann é uma peça 
chave no quebra-cabeça que compõe todo 
o processo. Esse controle de compactação 
automática embutido mostra à máquina 
operativa o status atual da compactação 
conforme seu trabalho prossegue. 

Isso permite 
evitar repetições 
desnecessárias e 
verificar em primeira 
mão o grau de 
compactação alcançado 
em todas as seções. Por fim, economiza 
tempo e combustível valiosos e também 
elimina a necessidade de retrabalhos.

Para compactar a camada de superfície 
do PMB, somente o rolo tandem é 
necessário. As vibrações dos rolos alcançam 
uma compactação ideal da superfície da 
camada.

Todos os padrões de qualidade das 
autoridades suíças foram atendidos pela 
interação perfeita entre as máquinas 
individuais e a experiente equipe de 
Imboden - e, ao mesmo tempo, o 
cronograma apertado para o trabalho de 
pavimentação foi mantido.

Papel fundamental do projeto e 
parceria

Até agora, o trabalho de asfalto no túnel 
Visp South está concluído. A equipe da 
Ulrich Imboden AG e o maquinário Ammann 
tiveram um papel importante em manter 
o projeto na escala de tempo planejada, 
enquanto atingiam as metas de qualidade 
exigidas. Se tudo correr conforme o 
planejado, os túneis voltarão a ser utilizados 
em 2022.

A usina Ammann Global 160 produziu asfalto 

modificado com polímero (PMB) para a 

camada superficial. O PMB é uma composição 

forte que prolongará a vida útil da estrada, 

essencial dada a dificuldade de reparo e 

substituição nos túneis

O AFT 700-3 pavimentou toda a largura da estrada em 

uma única passagem
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Usinas de mistura asfáltica são um 
investimento significativo. Este tipo de 

aquisição requer um investimento em 
tempo e dinheiro.

No entanto, todo conhecimento 
adquirido durante o processo de análise 
vale a pena. Escolher o melhor fabricante e 
modelo de usina pode ajudar um negócio 
a prosperar. Fazer a escolha errada, no 
entanto, pode levar um negócio à ruína.

Tatavtodor, um fabricante russo de 
mistura de asfalto, tomou a decisão 
acertada em 2002, quando comprou sua 
primeira usina misturadora de asfalto 

da Ammann. A aquisição deu tão certo, 
que Tatavtodor já comprou mais oito 
usinas desde então – todas da Ammann. 
Isso inclui sua nova aquisição de uma 
Usina misturadora de asfalto ABP Universal 
da Ammann.

Como pode um negócio ter certeza de 
que a primeira compra que está fazendo 
é a adequada? E como deve parecer uma 
relação cliente-fornecedor de sucesso?

Ildus Irfanovich Faskhutdinov, vice-
presidente na Tatavtodor, e Evgeny 
Nikolaevich Brodnev, vice-diretor técnico 
da Tatavtodor, concordam que ela começa 
com a tomada da decisão certa desde o 
início. No caso da Tatavtodor, ela remonta 
a 17 anos atrás.

“Começamos a trabalhar com 
a Ammann em 2002, quando 

precisávamos comprar nossa 
primeira usina misturadora”, 

disse Faskhutdinov. “Fizemos 
uma pesquisa de mercado 
para descobrir qual era o 

melhor fabricante. Também 
verificamos fabricantes de 
mistura de asfalto na Rússia 

e na Europa, e acabamos 
escolhendo a Ammann.”

Não foi um processo fácil, com uma 
pesquisa exaustiva e avaliações no 
local. O pessoal da Ammann forneceu 
especificações, materiais e respondeu todas 
as perguntas que surgiram. Eles também 
organizaram visitas à usina para que a 
empresa pudesse olhar de perto os produtos 
em funcionamento.

No final, essa pesquisa ajudou Tatavtodor 
a tomar a decisão mais bem informada – 
que continua a ter um impacto ainda hoje.

A empresa escolheu a Usina misturadora 
de asfalto Ammann Global em 2002. O 
sucesso da usina fez com que as aquisições 
futuras fossem menos complicadas. 

“Nós não compramos as usinas ao mesmo 
tempo – foi em 2002, 2008, 2012 e 2019”, 
afirmou Faskhutdinov. “O fato de termos 
escolhido a Ammann repetidamente quer 
dizer alguma coisa, não é? Na verdade, 
há muitos fabricantes de misturas que 
gostariam de trabalhar conosco. Mas não 
temos pensado mudar nosso rumo.” 

A confiabilidade das usinas fez com que 
a Ammann fosse uma decisão fácil, disse 
Brodnev. “Desde 2002, quando assinamos 
o contrato da nossa primeira usina, e até 
hoje, nossas usinas funcionam de maneira 
contínua”, ele disse. “Independentemente 
se é verão, primavera ou inverno, sempre 
arrancamos sem problema. Elas são sempre 
operáveis.”

Tatavtodor ajustou os tipos de usinas 
da Ammann que ela comprou à medida 
que os negócios cresciam. A primeira 
usina da Ammann, montada em 2003 
e em funcionamento desde então, foi uma 
Global 160”, disse Faskhutdinov. “Em 2008, 
assinamos um contrato pela compra de seis 
usinas ABP Universal, que foram montadas 
e postas em funcionamento em 2009, ainda 
estando em operação. Em 2012, montamos 
uma segunda Global 160 em Kukmor”.

COMPRA DE USINAS AJUDA 
A EMPRESA

Empresa russa prospera após ter escolhido a Ammann anos atrás
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A aquisição mais recente foi uma ABP 
240 Universal que foi instalada em Buinsk. 
Hans-Christian Schneider, CEO da Ammann, 
esteve na grande inauguração da usina.

“Agora estamos na usina número nove, 
com base na confiança, numa parceria 
verdadeira com produtos de última geração 
e com gente que quer o sucesso para ambas 
as partes”, afirmou Schneider.

A ABP Universal é capaz de produzir 
diversos tipos de misturas, o que faz com 
que ela seja a escolha certa para os negócios 
da Tatavtodor em constante crescimento.

“Praticamente, é por isso que escolhemos 
a ABP Universal”, afirmou Brodnev. “Ela tem 
as vantagens óbvias em termos de números 
de plataformas, ou a quantidade de material 
de mistura quente pronta. A Universal nos 
permite produzir mais mistura sem ter 
que substituir peneiras ou outras peças. 
É mais fácil controlar a usina e selecionar 
o material necessário para produzir concreto 
de asfalto.”

A montagem da usina é essencial, e 
a Tatavtodor aprendeu muito nesse aspecto 
também. Em primeiro e mais importante 
lugar está a importância da consistência.

“A montagem tem sido cada vez mais 
fácil com cada usina nova”, diz Brodnev. 
“Quando compramos uma usina em 2002, 
tínhamos um pouco de receio em relação 
à montagem e, então, nos preparamos com 
detalhe. Ainda hoje nos preparamos com 
detalhe, mas já sabemos como vai ser, o que 
vai acontecer. Apenas um único e o mesmo 
supervisor funciona para nós. A montagem 
é bem otimizada e muito rápida.”

Fazer a montagem é muito mais que 
levantar uma torre, ele disse. “A finalização 
– o comissionamento total, a preparação 
do programa inteiro e a pesagem do 
equipamento são totalmente diferentes”, 
afirmou Brodnev. “Mesmo esse trabalho 
é rápido e sem problemas com a Ammann.”

Estar à frente dos regulamentos 
ambientais é outro fator. “Os requisitos 
ambientais ficam cada ano mais rígidos”, 
disse Brodnev. “Uma organização ambiental 
especial chega ao nosso local e mede 
todos os parâmetros. Eles verificam nossas 
emissões e níveis de poeira a cada trimestre. 
No entanto, não houve sequer uma 
penalidade ou problema ambiental com 

essas 
usinas da 
Ammann. 
Diferente 
das usinas 
de outros 
fabricantes 
(em relação às 
penalidades). Não 
é esse o caso da 
Ammann.”

Faskhutdinov 
elogiou a Ammann por 
sua distinguida história 
e pelo compromisso da 
sua gerência em continuar 
a evoluir. “Eles parecem 
jovens e estão sempre se 
desenvolvendo”, ele disse.

A própria Tatavtodor com 
certeza tem uma grande história.

“Nossa empresa é a mais antiga 
na República de Tataristão”, ele 
disse. “Ainda patrocinada pelo 
governo, foi incorporada em 1929. 
Nós fazemos manutenção, reparos 
e construção de estradas. De 
maneira bem natural, a empresa 
passou por um número de 
reorganizações e modernizações 
desde 1929.”

O CEO da Ammann acredita que 
as duas empresas podem atribuir 
sua longevidade a dois fatores 
chave. “Acho que as empresas 
são bem semelhantes em muitos 
aspectos”, disse Schneider. “Dois 
dos elementos chave que eu 
pessoalmente vejo para o 
sucesso a longo prazo são 
inovação de um lado e 
investimento nas pessoas, 
no outro.”

A mais recente adição à linha Tatavtodor é uma 

usina universal de mistura de asfalto Ammann ABP 

240 instalada em Buinsk

Ammann e Tatavtodor têm um forte 

relacionamento que remonta a 18 anos
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NOVIDADES E EVENTOS

CONEXPO-CON/AGG 2020 
A Ammann mostrou seu compromisso com o 

mercado norte-americano no CONEXPO-CON/
AGG 2020 em Las Vegas, em março. 

Na feira foram apresentados produtos criados 
ou personalizados para a América do Norte - 
incluindo a última geração de compactadores 
pesados, uma ampla gama de equipamentos de 
compactação leve e uma usina de mistura de 
asfalto tecnologicamente avançada.

Os visitantes tiveram muitas perguntas sobre 
o novo Ammann ACP 300 ContiHRT, uma 
usina de mistura contínua de asfalto projetada 
para atender às necessidades de reciclagem 
e emissões do mercado. Também houve 
muitas perguntas sobre os pacotes 
de serviços completos da planta 
Ammann.

CONEXPO-CON/AGG é a maior 
feira comercial da América do 
Norte, representando todos 
os segmentos da construção 
civil, agregados e indústrias 
de concreto pronto.

A Ammann abriu 
recentemente um hub 
em Davie, Flórida, 
outro exemplo do 
seu compromisso 
com o mercado.

Dias do Asfalto Alemão 
A reciclagem foi um tema chave nos Dias do Asfalto Alemão, 

realizados em Berchtesgaden, Alemanha, em fevereiro.

A Ammann, que fornece usinas de mistura de asfalto 
que lideram a indústria na capacidade de reciclagem, 
participou do evento. Foram apresentadas as plantas 
da ampla linha de produtos de mistura de asfalto da 
Ammann, e foram apresentadas as capacidades de 
reciclagem feitas sob medida da empresa.

A German Asphalt Days é uma exposição 
comercial na qual os principais players da 
indústria apresentam novos produtos, 
tecnologia, máquinas e equipamentos 
relacionados.

Os visitantes se reúnem no estande da 

Ammann no German Asphalt Days
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Congresso Rodoviário Indiano 
Muitos visitantes passaram pelo estande da 

Ammann na 80ª Sessão Anual do Congresso 
Rodoviário Indiano, realizado na cidade de Patna, 
no leste da Índia.

Engenheiros de estradas, funcionários de obras 
públicas, empreiteiros de estradas, consultores 
e outros profissionais de construção de estradas de 
todo o país participaram da conferência.

Como parte do evento, Martinho J. Fernandes, 
Gerente Comercial-Plantas da Ammann, fez 
uma apresentação sobre “Uso Sistemático de 
Resíduos Plásticos em Plantas de Asfalto Através da 
Automação na Construção de Estradas”. 

Relatório de Pesquisa do RAP 
Há uma demanda crescente para que os produtores 

de asfalto utilizem percentagens mais elevadas 
de asfalto reciclado. Os principais obstáculos são 
a manutenção da qualidade - e o desenvolvimento da 
mistura que dura.

A Ammann fez recentemente uma parceria com 
clientes e pesquisadores do instituto de pesquisa 
suíço Empa para desenvolver mistura composta 
de 100% RAP sob condições variadas utilizando 
um secador Ammann Uniglobe 200 com RAH100. 
O projeto de pesquisa foi financiado pela Agência 
Federal Suíça para o Meio Ambiente FOEN. O cliente 
Ammann BHZ Baustoff Verwaltungs AG também foi 
um parceiro de projeto e produziu o asfalto.

O resultado final: Os resultados mostraram que 
100% das misturas RAP podiam ser concebidas 
para ter um desempenho semelhante ao da mistura 
AC 8N. O relatório oferece muitas informações 
adicionais valiosas, incluindo as melhores etapas do 
processo para adicionar rejuvenescedores.

Dias do Asfalto Alemão 
A reciclagem foi um tema chave nos Dias do Asfalto Alemão, 

realizados em Berchtesgaden, Alemanha, em fevereiro.

A Ammann, que fornece usinas de mistura de asfalto 
que lideram a indústria na capacidade de reciclagem, 
participou do evento. Foram apresentadas as plantas 
da ampla linha de produtos de mistura de asfalto da 
Ammann, e foram apresentadas as capacidades de 
reciclagem feitas sob medida da empresa.

A German Asphalt Days é uma exposição 
comercial na qual os principais players da 
indústria apresentam novos produtos, 
tecnologia, máquinas e equipamentos 
relacionados.

Uma usina da Ammann desenvolveu uma mistura 

com 100% de RAP durante um projeto de pesquisa

Ammann organizou um estande e ministrou 

um palestra no Indian Roads Congress

AMMANN.COM 19



OS BENEFÍCIOS DA NOVA TECNOLOGIA  
SEM O CUSTO DE UMA USINA NOVA
Uma modernização fornece acesso à mais recente tecnologia  
por uma fração do custo de uma usina nova. 
Uma modernização pode ser realizada em uma usina fabricada pela Ammann 
ou por outro fabricante.

Quais os principais avanços que você pode obter com uma modernização?

Queimadores  
Os novos queimadores apresentam vantagens e engenharia 
integradas que melhoram a eficiência de consumo e a 
produção. Um queimador atualizado também permite o uso de 
vários tipos de combustíveis e reduz os níveis de ruído.

Misturador 
O experimentado e testado misturador Amix possui um design 
compacto e tecnologia integrada, tornando-o a solução mais 
barata - e mais eficaz - para aumentar a capacidade da planta.

Sistema de controle 
A conversão para o sistema de controle as1 fornece resultados 
imediatos. Os operadores notarão instantaneamente 
a funcionalidade aprimorada, confiabilidade, intuitividade 
e facilidade de manutenção.

Sistema de Reciclagem 
A Ammann oferece soluções de reciclagem personalizadas. 
A qualidade superior do asfalto é mantida, mesmo com 
a adição de altas porcentagens de RAP

Entre em contato conosco para organizar uma análise gratuita e para obter as 
melhores oportunidades de melhorias tecnológicas econômicas para a sua usina.

O QUE VOCÊ 
GANHA COM UMA 

MODERNIZAÇÃO

O QUE VOCÊ 
GANHA COM UMA 

MODERNIZAÇÃO

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!

http://www.ammann.com/pt-br/news-media
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