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A crise do coronavírus causou grandes turbulências na 
Ammann e, sem dúvida, na sua empresa também. 

A Ammann continua sendo uma organização saudável, mas 
viu os negócios recuar - o que é de esperar quando a economia 
global para abruptamente.

Muitos dos nossos clientes sofreram paralisações dos 
trabalhos e aqueles que continuaram “ininterruptamente”, 
enfrentaram novos e dispendiosos requisitos de segurança e 

outras consequências, uma vez que os seus clientes foram forçados a mudar os planos. 
Esta pandemia teve impacto em quase todas as empresas e em todas as pessoas ao 
redor do mundo.

No entanto, algumas notícias são muito boas. Os mercados têm-se mostrado resilientes - 
mais fortes do que eu esperava. Acreditamos que a economia global estará recuperada no final 
deste ano ou, a mais tardar, em meados de 2021. Tempos melhores virão.

Mas qual é a situação hoje?
Depende muito da sua localização. O impacto varia extremamente de um país para o outro. 

Alguns países têm o coronavírus essencialmente sob controle; outros não. Não importa onde 
você esteja, a realidade é que a COVID-19 estará conosco por algum tempo.

Todos os desejos do mundo não vão mudar isso. Portanto, devemos tirar o melhor 
proveito da situação e controlar o que for possível. Temos duas grandes prioridades 
na Ammann.

A primeira é a saúde - dos nossos colaboradores, revendedores, parceiros e, 
evidentemente, dos nossos clientes.

Para salvaguardar os colaboradores, estamos oferecemos opções de trabalho flexível e 
adaptamos os espaços nas fábricas e nos escritórios.

Tomar tais providências é a coisa certa a fazer. Também é bom para os negócios. O bem-
estar dos colaboradores garante que continuamos fabricando sem problemas e que as peças 
de reposição estão sempre disponíveis para os clientes. Significa que técnicos saudáveis 
podem viajar para os locais de trabalho quando necessário e garantir a segurança dos nossos 
clientes durante as suas visitas.

Em segundo lugar, estamos utilizando tecnologia e digitalização para permanecer 
disponíveis aos nossos clientes. As visitas virtuais à fábrica são um grande exemplo. Na 
fábrica, o cliente só precisa colocar um dispositivo de realidade virtual e um capacete de 
segurança, e a equipe de suporte da Ammann tem uma visão ao vivo do que o cliente está 
vendo. Em termos de valor, o envolvimento virtual é praticamente idêntico às visitas no local.

A nossa promessa de futuro é de permanecer vigilantes na proteção da saúde dos nossos 
colaboradores e clientes. Seremos rápidos a detectar mudanças e realizar adaptações, à 
medida que as condições mudam - não apenas na Suíça, mas em todos os locais do mundo, 
incluindo onde você vive e trabalha.

A Ammann agradece o seu apoio e espera por um futuro mais promissor e saudável.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

NA EXPECTATIVA DE UM 
FUTURO MAIS PROMISSOR 

E SAUDÁVEL 
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Como empreiteiro de estradas e engenharia 
civil, Karsten Stirnberg frequentemente 
repavimenta caminhos de pedestres e ciclovias 
na região de Sauerland, na Alemanha. Até 
há pouco tempo, o proprietário da empresa 
que leva seu nome estava absolutamente 
convencido de que o uso de máquinas não valia 
a pena ao pavimentar larguras tão estreitas.

Porém, depois do seu último projeto de 
reabilitação, o empresário Karsten Stirnberg 
mudou de ideia, baseado no desempenho da 
Mini Pavimentadora AFW 150-2 Ammann.

A pavimentadora foi colocada à prova num 
trabalho de restauração em Menden - um 
empreendimento de rotina para e empresa. 
Um gasoduto deteriorado precisava de uma 
substituição urgente, o que não significou 
um grande desafio para a experiente e bem 
treinada equipe de Stirnberg. A firma realiza 
projetos comparáveis várias vezes ao ano, 
muitos deles em Menden e nos arredores.

O gasoduto danificado, localizado sob um 
pavimento de apenas 80 cm de largura, estava 
encravado entre o meio-fio e os jardins da frente, 
passava por uma rua residencial em Menden.

“Sempre pavimentamos trechos tão 
estreitas manualmente”, disse Stirnberg. 
Relutante em desviar-se dos procedimentos 
habituais, estava inicialmente convencido de 
que a utilização de uma pavimentadora não 
seria aconselhável, dada a pequena largura 
de pavimentação. “Era simplesmente caro 
demais - e complexo demais”, explicou.

Mas pensando melhor, Stirnberg decidiu 
dar uma oportunidade à máquina.

Mini pavimentadora inicia os trabalhos 
de teste

E empresa Anton Kreitz & W.H. Ostermann 
GmbH da cidade vizinha de Iserlohn 
disponibilizou a Mini Pavimentadora 
AFW 150-2 para testes no projeto. O 
concessionário de máquinas de construção 
também ofereceu instruções no local de 
trabalho e ajudou a treinar o pessoal da 
Stirnberg para operar a pavimentadora 
corretamente no canteiro de obras. A Kreitz & 
Ostermann deu assistência à pavimentadora 
do início ao fim e também forneceu dicas 
práticas para obter os melhores resultados 
com o a máquina AFW 150-2.

“As dimensões compactas e os dados de 
desempenho excepcionais despertaram 
o meu interesse na máquina”, afirmou 
Stirnberg. O modelo AFW 150-2 da Ammann 
é uma das pavimentadoras mais compactas 
do mundo. Tem apenas 2,9 metros de 
comprimento, 1,64 metros de altura e não 
chega a 88 cm de largura. É a única máquina 
no mercado que facilmente permitiu a 
largura de pavimentação de apenas 80 
cm necessária para o projeto - e o fez sem 
qualquer equipamento adicional. (A mini 
máquina Ammann até pode pavimentar a 
uma largura tão estreita quanto 25 cm, com 
apenas pequenos ajustes no equipamento) 
A máquina é rápida, com velocidades de 
trabalho de até 10 metros por minuto.

A pavimentadora AFW 150-2 percorreu 
duas vezes o percurso de 300 metros de 
comprimento e 80 cm de largura. Durante a 
primeira passagem, a máquina colocou uma 
camada base de 6 cm de espessura. A seguir 
veio uma camada de superfície de 4 cm. 

A pavimentadora compacta é capaz de aplicar 
espessuras de até 10 cm sem dificuldade.

AFW 150-2 aumenta e assegura 
ganhos de eficiência

Graças à máquina AFW 150-2, o projeto 
foi concluído mais rápido do que o 
esperado. “Depois de apenas quatro horas, 
o trabalho de instalação foi feito”, afirma 
Stirnberg. “Estou entusiasmado.”

Pavimentar à mão teria demorado pelo 
menos oito horas e precisaria de mais mão-de-
obra, explica ele. A qualidade do produto final 
tornou o desempenho da mini pavimentadora 
ainda mais impressionante. “A superfície do 
asfalto é impecável”, garante Stirnberg.

O pavimento da obra de Menden mal 
tinha arrefecido quando Stirnberg tomou 
uma decisão: ele e o sua equipe nunca mais 
pavimentariam um trecho de asfalto à mão - 
por mais estreito que seja. Após a operação 
de teste, Stirnberg foi conquistado pelas 
vantagens da pavimentação à máquina. A 
rapidez de trabalho, a elevada qualidade da 
pavimentação e o processo sem interrupções 
trouxeram ganhos significativos de eficiência.

Motivado por estes benefícios, Stirnberg 
optou por não devolver a máquina de teste 
aos revendedores Kreitz & Ostermann. Em vez 
disso, ele comprou a pavimentadora e já tem 
projetos futuros em mente para a máquina.

MINI PAVIMENTADORA CONVENCE 
EMPREITEIRO A REPENSAR 
A PAVIMENTAÇÃO MANUAL
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A camada de base de 80 cm de largura e 6 cm de espessura é rapidamente 

concluída com a mini pavimentadora AFW 150-2 da Ammann.
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A renovação de um trecho da autoestrada 
suíça N2 exigiu uma abordagem não 
convencional e criativa.

A autoestrada é a ligação norte-sul de 
Basileia a Chiasso. Ao sul do conhecido 
túnel rodoviário de São Gotardo, o trecho 
de 10 km de autoestrada com quatro faixas 
de rolamento está sendo submetido a uma 
renovação completa, cuja conclusão está 
prevista para 2022. O custo total do projeto é 
de CHF 250 milhões (236 milhões de euros).

A base rodoviária existente consiste em 
material criado durante a escavação do túnel 
de São Gotardo. Esse agregado tem um teor 
de grãos finos superior a 8% e, portanto, não 
é resistente a geadas. Além disso, a estrutura 
asfáltica existente exigia reforço para lidar 
com as cargas pesadas de hoje em dia.

O projeto atual inclui muitos aspectos 
relativos à sustentabilidade. O objetivo 
do Escritório Federal de Estradas (Astra), 
proprietário e construtor do projeto, é 
garantir que os materiais existentes possam 
ser processados no local e reutilizados na 
nova mistura.

O uso e transporte de materiais foi uma 
consideração fundamental no planejamento 
do projeto.

Grande produção de massas asfálticas 
e distâncias

Os planejadores calcularam que seriam 
necessárias as seguintes quantidades de 
materiais para a reconstrução da seção N2:
• 55.000 toneladas de cascalho
• 119.000 toneladas de asfalto recuperado 

do canteiro de obras
• 21.000 toneladas de asfalto recuperado 

de outros locais de construção
• 256.000 toneladas de asfalto para 

colocação

Estas quantidades de material exigiriam 
25.000 viagens de camião. Esse número era 
significativo, e tornou-se mais problemático 
considerando que era necessária uma 
usina de reciclagem de asfalto de alto 
desempenho - e a operação mais próxima 
estava distante 70 km do canteiro de obras.

O deslocamento entre essa fábrica 
o canteiro de obras teria criado alguns 

números assombrosos. Para começar, 
25.000 viagens de camião de 70 km 
equivaleriam à distância de cerca de 50 
viagens ao redor do centro da terra.

A distância não era o único desafio. 
Os caminhões teriam de se deslocar até 
o canteiro de obras através da própria 
autoestrada ou por uma estrada vicinal. 
Ambas as opções eram problemáticas. A 
autoestrada tem um volume de tráfego 
tão elevado, mesmo sem construção, 
que os engarrafamentos são frequentes, 
especialmente no verão. Portanto, a 
passagem dos caminhões de mistura não 
estaria assegurada, impossibilitando o 
cálculo dos ciclos.

O uso da estrada vicinal também 
apresentava problemas próprios. A 
estrada percorre as aldeias do estreito 
vale do Leventina e as 25.000 viagens 
de camiões criariam problemas de ruído, 
congestionamento e segurança - sem falar 
dos danos causados à estrada.

Solução no local
Por todas estas razões, foi prevista uma 

área junto à autoestrada para a preparação 
e produção de asfalto. O espaço inclui um 
antigo aeródromo militar para a instalação 
de uma usina de britagem de asfalto, uma 
usina de mistura de asfalto e uma usina de 
lavagem de cascalho com prensa de lodo.

Além disso, foi construída uma entrada e saída 
temporária para a autoestrada e para o canteiro 
de obras, para reduzir as vias de transporte.

Os trabalhos de construção, incluindo 
estas instalações temporárias, foram objeto 
de uma concorrência com a condição de 
que as percentagens de reciclagem do 
pavimento asfáltico fossem cumpridas. Além 
disso, as plantas só podem produzir material 
desse local específico para o projeto N2. 
Após a sua conclusão, as plantas devem ser 
desmontadas e o local restaurado ao seu 
estado original.

Estrutura para a carga futura
A nova estrutura do pavimento asfáltico 

consiste nas seguintes camadas e percentagens 
necessárias de materiais reciclados:
• 3 cm SDA 8-12 (asfalto laminado semi-

denso) com 0% de asfalto reciclado
• 8 cm AC B 22 H (camada de asfalto 

aglutinante) com 50% de asfalto reciclado
• 8 cm AC T 22 H (camada de base) com 

50% de asfalto de acabamento
• 11 cm AC F 22 (camada de fundação 

betuminosa) com asfalto de acabamento 
a 90%

• 11 cm AC F 22 (camada de fundação 
betuminosa) com asfalto de acabamento 
a 90%

• Uma camada vedação de 
5 cm de espessura sobre uma 
camada de proteção contra 
congelamento de 33 cm

AUTOESTRADA SUÍÇA MAXIMIZA 
A RECICLAGEM NO LOCAL

A Usina Misturadora de Asfalto AMMANN ABP HRT 

produzirá um total de 250.000 toneladas de asfalto.
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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 asfalto, 

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

O betume alvo dos pavimentos individuais 
reciclados foi determinado, assim como as 
adições de betume:
• AC B e T 22 H: PmB 45/80-65, adição de 

betume PmB 90/150-85
• AC F 22: B 30-55, adição de betume 

330/430
• E em todos os casos, nenhum agente 

rejuvenescedor

No total, cerca de 250.000 toneladas de 
asfalto serão produzidas para este projeto. 
Prova que é possível utilizar percentagens 
muito elevadas de materiais reciclados sem 
ter de aceitar agentes de rejuvenescimento e 
perdas de qualidade. Mostra também que as 
camadas de fundação betuminosas podem 
ser produzidas com quase 100% de asfalto.

O começo
O local de produção foi iniciado na 

primavera de 2018, com a instalação das 
plantas a partir do mês de agosto seguinte. 
A usina de mistura de asfalto estava pronta 
para funcionar após quatro meses. Podia 
fornecer mistura para a obra em Maio de 
2019 - após a aprovação dos pavimentos 
de ensaio.

Primeiros resultados de pavimentação
Em 2019, cerca de 80 por cento do 

pavimento da parte central do trecho da 
autoestrada foi colocado. Os primeiros 
esforços mostraram boa qualidade em todas 
as camadas. É necessário fazer ajustes ao 
fresar as camadas asfálticas existentes e ao 
triturar posteriormente o material fresado 
para garantir que a curva do grão do asfalto 
reciclado não seja excessivamente fina.

Além disso, a qualidade do ligante a 
ser adicionado aos pavimentos AC B e 
H é também muito importante e requer 
muita atenção. A penetração deste ligante 
modificado com polímero não deve variar 
muito e nunca deve ficar abaixo do valor 
inferior de 90 1/10 mm.

Em 2020, os pavimentos serão colocados 
nas duas faixas de rolamento e no 
acostamento na direção sul-norte. Em 2021 
será a vez da direção norte-sul, de modo 
que a reabilitação possa ser concluída até 
o final do ano. O trabalho residual, como a 
montagem de barreiras sonoras, ocorrerá no 
ano seguinte.

Produção de mistura no canteiro 
de obras

A Ammann forneceu a usina misturadora 
de asfalto, que produzirá um total de 
250.000 toneladas de asfalto no canteiro 
de obras, na usina misturadora ABP HRT. 
O sufixo HRT significa High Recycling 
Technology e indica que a usina compacta 
e ideal para a produção com alta proporção 
de asfalto reciclado. Um sistema integrado 
de tambor paralelo diretamente acima do 
misturador otimiza o fluxo de material e ao 
mesmo tempo minimiza o desgaste dentro 
do sistema de reciclagem. No sistema 
RAH100, o asfalto reciclado é aquecido por 
um processo de contracorrente. Assim, as 
rochas e o asfalto são aquecidos de forma 
indireta e uniforme e protegidos contra 
sobreaquecimento. São possíveis taxas de 
adição de RAP de 100 por cento.

A usina é capaz de produzir entre 240-310 
t/h de asfalto, dependendo da umidade. Os 
agregados são armazenados em silo de 15 m³ 
cada. Dois silos (120 m³ e 60 m³) armazenam 
o autopreenchedor, enquanto outro (55 m³) 
abriga o hidrato de cal. Os quatro tanques 
de betume têm capacidade para 80 m³. 
A mistura é feita em um misturador de 
4 toneladas. O silo de carga tem capacidade 
para 300 toneladas em quatro câmaras.

A Ammann, através do seu concessionário 
Avesco, também forneceu um Rolo ARP 95 
Pivot-Steer e um Rolo Pneumático ART 280 
para o projeto de construção.

Autor: Hans-Peter Beyeler Eurobitume Suíça
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O SISTEMA INTELIGENTE DO ROLO 
ARS DE TAMBOR ÚNICO DETECTA 

OBSTRUÇÕES E POTENCIAIS PROBLEMAS

A empresa De Cnodder de Herentals 
trabalha com compactação para projetos 
residenciais, industriais e comerciais. A 
empresa precisa de poderoso desempenho 
de compactação - mas também prioriza a 
facilidade de manobra para ter sucesso nos 
diversos projetos.

A necessidade de potência e 
manobrabilidade levou a empresa De 
Cnodder, sediada na cidade de Herentals, na 
província de Antuérpia, Bélgica, a utilizar o 
Rolo de Tambor Único ARS 70 da Ammann. 
O compactador possui uma distância entre 
eixos reduzida e uma junta de articulação 
que diminui o raio de giro interno para 
2580 mm. O baixo centro de gravidade 
proporciona uma estabilidade excepcional.

A variedade de frequências disponíveis 
torna a compactação precisa e rápida para 
o ARS 70. Os tambores são equilibrados, 
seja trabalhando em modo estático ou 
dinâmico. Isto permite a distribuição igual 
de energia e proporciona a compactação 
adequada, mesmo em áreas sensíveis.

Ao trabalhar em novas construções, 
a equipe normalmente coloca cascalho 
a uma profundidade de 20 cm e depois 
executa cinco passagens do rolo. A máquina 
provou ser suficientemente versátil para 
poder executar projetos associados a 
desenvolvimentos novos ou já existentes.

A empresa relata excepcional visibilidade, 
graças à ergonomia da cabine que inclui 
um para-brisa de vidro completo e assento 
giratório totalmente ajustável, ajudando 
os operadores a permanecerem seguros 
e produtivos nos locais de trabalho de 
espaço reduzido.

Os operadores da De Cnodder de 
todos os níveis de experiência acham 
o ARS 70 fácil de usar. Começa 
com o acesso à cabine, feito em 
segurança através de degraus 
centralizados de entrada e saída. 
Uma vez a bordo, todas as 
funções de monitoramento 
e diagnóstico podem ser 

visualizadas no display multifuncional, 
localizado no volante. Uma função de carga/
descarga automática facilita a utilização 
mesmo para operadores inexperientes.

O dono da empresa, Sr. Michel Coveliers, 
afirma: “Nós também apreciamos o ACEforce, 
que nos ajuda a monitorar o progresso 
da compactação. Este sistema apoia os 
esforços para determinar quando o trabalho 
está concluído e se é hora de passar para 
outra secção do local de trabalho. ACEforce 
também indica possíveis pontos fracos na 
área compactada.

“Quando se trabalha em 
urbanizações, há muitas 
obstruções por baixo da 
camada compactada 
- esgotos, redes de 
engenharia, antigas 
valas aterradas, 
etc. Isto significa 
que precisamos 
compactar 
com uma 
abordagem 
especial. 
Com o 
ARS 70, 
podemos 
utilizar 
várias 

frequências. Fazê-lo em tempo hábil reduz o 
custo de combustível e de mão-de-obra, ao 
mesmo tempo aumentando a qualidade.”

O capô de ampla abertura proporcionam 
excelente acesso ao compartimento 
do motor, incluindo o sistema de pós-
tratamento dos gases de escape. Todos os 
pontos de manutenção diária são fáceis de 
acessar, assim como a vareta de controle 
do óleo do motor, o bocal de enchimento 
de combustível e todos os filtros. Não há 
necessidade de ferramentas para acessar 
os pontos de manutenção. Todos os filtros 
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Características e benefícios

• Ampla gama de potência de compactação

• Gama variável de frequências

• Conceito sem eixo traseiro

• Motor potente de baixas emissões

• Excelente visibilidade e conforto para 

o operador

• Tração otimizada da máquina e maior ângulo 

de subida

• Manutenção diária isenta de ferramentas

• Junta de articulação sem necessidade 

de manutenção

• Sistema de medição de compactação opcional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PESO OPERACIONAL: 6490 kg

PESO MÁXIMO: 8400 kg

LARGURA DO TAMBOR: 1680 mm

MOTOR:  

Kubota V3307-CR-TE5 – 55.4 kW (75 HP)

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

 

e pontos de drenagem estão centralizados. 
A maioria dos fluidos só precisa de ser 
substituída a cada 2.000 horas.

O status do sistema de ar/hidráulico 
e o filtro DPF são exibidos no display do 
operador, assim como os valores essenciais 
de diagnóstico. 

A De Cnodder também utiliza 
compactadores de placas Ammann, incluindo 
o Compactador de Placas Vibratórias com 
Movimento Frontal APF 20/50 e as Placas 
Vibratórias Reversíveis APR 3020 e APR 
4920. As placas são conhecidas por sua 
produtividade, fácil manuseio, capacidade de 
escalada e facilidade de manutenção.

A natureza intuitiva do Rolo de Tambor Único ARS 70 garante que 

mesmo operadores inexperientes podem ser bem sucedidos desde 

a sua primeira hora na máquina.

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.
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https://youtu.be/l6NsNXl1HzE


8 REVISTA DO GRUPO AMMANN

 

 

A tecnologia avançada de uma usina de 
mistura de asfalto Ammann ABA UniBatch 
está ajudando uma empresa russa a atrair 
clientes, minimizando o custo da mistura de 
alta qualidade - ao mesmo tempo reduzindo 
as distâncias de transporte.

A Tiger Mix, com sede em Vladivostok, 
no sudeste da Rússia, é uma produtora 
de concreto desde 2016. Recentemente 
começou a produção de asfalto com a 
compra da Ammann ABA UniBatch.

A Tiger Mix escolheu a usina da Ammann 
em parte devido à sua capacidade de utilizar 
vários tipos de combustível, permitindo à 
empresa aproveitar as opções de menor 

custo à medida que os preços flutuam. 
A flexibilidade acabará por ajudar a Tiger 
Mix a atrair novos clientes e a manter os 
atuais, reduzindo os preços do mix.

A Tiger Mix também está tirando proveito 
dos sistemas ecologicamente corretos da 
Ammann, que diminuem os níveis de ruído 
e poeira. Uma planta verde como a ABA 
UniBatch pode estar localizada em áreas 
residenciais e centros urbanos, desta forma 
reduzindo as distâncias de transporte dos 
clientes. Trajetos mais curtos podem reduzir 
significativamente os custos do cliente 
em termos de consumo de combustível, 
a quantidade de caminhões de transporte 
necessários - assim como a quantidade 
de motoristas.

A usina também pode ser equipada com 
componentes que podem utilizar altos níveis 
de asfalto reciclado (RAP). A Tiger Mix vê 
uma demanda crescente para o uso do RAP 
no futuro, motivo pelo qual a empresa tinha 
a certeza de adquirir uma usina que pudesse 
facilmente agregar tais capacidades.

A usina Ammann começou a funcionar em 
setembro 2019. Foi uma reviravolta rápida 
desde a decisão de entrar no mercado de 
asfalto até à produção do primeiro lote de 
mistura.

“A ideia de expandir a produção e adquirir 
uma usina de mistura de asfalto surgiu há 
menos de um ano”, relata Ilya Nemaltsyn, 
diretor geral da Tiger Mix. “A construção 

USINA DE MISTURA DE ASFALTO 
AMMANN AJUDA A ATRAIR CLIENTES 

PARA OS NEGÓCIOS RUSSOS 

Opções de combustível e características ‘verdes’ minimizam custos 
de mistura

A Tiger Mix e seu diretor geral, Ilya Nemaltsyn (esq.), escolheram a Usina de Mistura de Asfalto ABA 

UniBatch da Ammann em parte devido à sua capacidade de utilizar vários tipos de combustível, 

permitindo à empresa aproveitar as opções de menor custo à medida que os preços flutuam.
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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

 

da usina foi relativamente rápida - cerca de 
oito meses desde o momento da ideia até à 
escolha de um fornecedor e, finalmente, até 
à entrada em funcionamento.”

Nemaltsyn confirmou que a flexibilidade 
de combustível foi um fator chave no 
processo de compra. “O que há de único 
nesta planta é que ela pode operar com 
três tipos de combustível: gás natural, 
combustível pesado e diesel”, esclarece ele.

Estas opções nos proporcionam mais do 
que apenas a proteção de preços. Alguns 
combustíveis são melhores para a produção 
de certos tipos de misturas, explica Nemaltsyn. 
“Estas escolhas proporcionam flexibilidade na 
produção de misturas e também cumprem 

todas as normas ambientais.”
A usina pode incorporar vários agregados 

e betumes e atende a padrões internacionais 
de qualidade. Ela produz cerca de 210 
toneladas de mistura por hora.

“Todas as inovações disponíveis são 
aplicadas nesta usina”, afirma Oleg Avakin, 
gerente de área de Ammann para o Extremo 
Oriente. “Todos os equipamentos Ammann 
se distinguem por um alto grau de estudo 
de design, confiabilidade, economia em 
termos de eficiência energética e respeito ao 
meio ambiente.” 

A usina possui o Sistema de Controle as1 
da Ammann, totalmente automatizado, 
que utiliza uma interface gráfica intuitiva 

para ajudar o operador a 
acompanhar o processo de 
produção. O operador pode 
controlar tanto o lote quanto a 
descarga do asfalto sem sair da 
sala de controle.

“O sistema também permite que 
você se conecte online ao escritório 
central na Suíça, que pode monitorar 
o funcionamento de todos os sistemas 
e fornecer suporte técnico pós-venda e 
online”, afirma Avakin. “De acordo com os 
clientes da Ammann, a disponibilidade de 
assistência imediata, dia ou noite, é um dos 
benefícios que eles mais valorizam.”
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A L. Gasser & Co AG Civil Engineering, 
sediada em Zurique, é especializada em 
projetos de construção de dimensões 
menores e, portanto, depende extremamente 
das placas vibratórias para as suas tarefas de 
compactação. O principal desafio da empresa 
era a manutenção destes compactadores 
de placas, fabricados por um concorrente 
da Ammann. Estas máquinas exigiam 
considerável manutenção, o que aumentou 
os custos de propriedade e muitas vezes as 
tornava indisponíveis quando necessário.

A L. Gasser, uma empresa familiar de 
terceira geração, recorreu recentemente ao 
Compactador de Placas Hidrostáticas Vibratórias 
Ammann APH 65/85 para reduzir os problemas 
de manutenção - e, evidentemente, também 
para fornecer potência de compactação. 
Um rolo compactador é demasiadamente 
grande para ser usado nos projetos da 
empresa. Os canteiros de obras muitas vezes 
exigem placas vibratórias que tenham bom 
rendimento de compactação e cubram o solo 
rapidamente, mas que ainda se ajustem aos 
projetos menores.

A empresa L. Gasser colocou o 
compactador Ammann para operar em um 
projeto de reforma em “Im Wiesenbeetli”, 
em Zurique para avaliar o seu desempenho 
em comparação com os modelos 

concorrentes. As camadas inferiores tinham 
sido preparadas na semana anterior, e 
a máquina da Ammann se destacou na 
compactação de cascalho para a camada 
superficial. Alguns dias depois, a equipe 
usou o APH para compactar uma vala para 
o abastecimento de água para um novo 
complexo habitacional. O APH ajustou-se 
perfeitamente na vala estreita, de 2 metros 
de profundidade e 1 metro de largura. A 
placa compactou primeiro uma camada de 
material de enchimento com 1 metro de 
profundidade. Em seguida, foi colocado mais 
um metro de material, e a máquina APH 
compactou essa camada, fechando a vala.

A largura estreita permitiu apenas um 
compactador de placas para acessar a vala - no 
entanto, foi necessário aplicar considerável 
força para compactar camadas tão profundas. 
O compactador APH 65/85 é uma excelente 
escolha para esse tipo de canteiro de obra. 
A placa oferece o melhor desempenho de 
compactação em sua classe de tamanho, 
graças ao exclusivo sistema de excitação de eixo 
triplo. A máquina apresentou um desempenho 
excepcional e demonstrou elevada potência 
para atingir rapidamente os objetivos de 
compactação. O compactador tem largura de 
trabalho de 700 mm com placas de extensão 
padrão. Com a simples e rápida remoção 
das placas de extensão, a largura de trabalho 

pode ser reduzida para 550 mm, tornando-a 
ideal para os espaços compactos em que a L. 
Gasser trabalha frequentemente.

A compactação é crucial em qualquer local 
de trabalho, e o projeto “Im Wiesenbeetli” 
com a sua vala de abastecimento de água 
não foi uma exceção. O compactador 
APH 65/85 forneceu a potência e a cobertura 
consistente que este projeto exigia. A equipe, 
liderada pelo encarregado Amit Ismaili, 
apreciou o desempenho de compactação 
da máquina, bem como a sua facilidade 
de operação e direção precisa, que são 
essenciais em locais de trabalho de espaço 
reduzido. “O poder de compactação da 
placa é excepcional”, afirmou Ismaili. “Nos 
ajuda a compactar as camadas profundas 
em menos passagens.” Além disso, a placa é 
projetada para minimizar o nível de vibrações 
indesejadas que atingem o operador, 
reduzindo o estresse e o risco de ferimentos.

No entanto, desempenho, controle e 
conforto eram apenas parte da equação. 
A equipe de gestão de L. Gasser estava 
preocupada com as necessidades de 
manutenção e com os custos associados. 

Eles constataram rapidamente que os 
compactadores Ammann são projetados 
para diminuir o tempo de inatividade. As 

EMPREITEIRO SUÍÇO DESCOBRE QUE A 
MANUTENÇÃO EFICIENTE É LUCRATIVA

O rendimento de compactação é o padrão pelo qual os compactadores de placas são avaliados. 
No entanto, as máquinas têm pouca utilidade se o seu tempo no local de trabalho for limitado pela 

necessidade de manutenção frequente..

A máquina de compactação com placa vibratória hidrostática 

APH 65/85 ajustou-se perfeitamente na vala estreita.
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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:

APH 65/85
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO: 471 kg

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁX: 55 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX: 65 kN

placas Ammann APH possuem um sistema hidráulico que aciona 
as máquinas sem correia em V, eliminando o desgaste e os 
custos de manutenção do componente. Outras peças-chave do 
compactador Ammann são livres de manutenção. Os intervalos de 
troca de fluidos também são extensos, reduzindo os custos para a 
aquisição de novos fluidos e descarte dos usados.

Seguem alguns dos principais destaques da máquina 
APH 65/85: 
• O sistema de excitação patenteado de triplo eixo mantém 

o movimento das placas consistente, o que, por sua vez, 
permite um deslocamento suave - mesmo em solos pesados 
e aderentes - e ajuda a superar terrenos íngremes sem 
esforço. As máquinas APH tem uma capacidade de escalada 
impressionante e podem até mesmo escalar enquanto aterram 
áreas saturadas - trabalho que pode levar produtos da 
concorrência à inatividade.

• A direção Orbitrol Ammann controla o ajuste dos pesos 
centrífugos, permitindo uma mudança suave e fácil de 
direção, ao mesmo tempo assegurando excelente precisão 
no canteiro de obras. A velocidade e a direção da máquina 
podem ser ajustadas por meio de uma simples volta da 
alavanca de controle de direção. A máquina também pode 
flutuar e fornecer compactação no local para as áreas mais 
desafiadoras. Além disso, este sistema ajuda a melhorar a 
produtividade em esquinas e outros locais apertados.

• A linha APH é equipada com um sistema completamente 
hidrostático que dispensa a necessidade da correia em V e da 
embreagem centrífuga, assim como a respectiva manutenção 
destes itens. Um motor hidráulico aciona os eixos excêntricos.

• O braço condutor padrão das placas APH é isolado para 
minimizar a vibração do braço. Níveis abaixo de 2,5 m/s² 
permitem que os operadores trabalhem por longos períodos 
com o máximo conforto. Os níveis de vibração são tão baixos 
que os códigos de segurança não exigem documentação das 
horas de trabalho do operador.

O sistema patenteado de excitador de triplo eixo torna o 

compactador de placas fácil de controlar.
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MÁQUINAS AMMANN: 
CONTRIBUINDO PARA O 

SUCESSO DOS OPERADORES

Os operadores são essenciais para o sucesso dos negócios de 
construção. No final, eles proporcionam qualidade, produtividade, 

eficiência, economia de custos e muito mais. No entanto, eles também 
precisam do equipamento certo para alcançar os resultados desejados.

O equipamento deve ser tecnologicamente 
avançado, mas não tão complexo a ponto 
de confundir ou intimidar aqueles que o 
controlam. Em vez disso, a tecnologia deve 
executar tarefas sofisticadas silenciosamente 
em segundo plano, enquanto os operadores 
aproveitam, sem esforço, o valor 
incorporado nas máquinas.

Os equipamentos Ammann são concebidos 
para ajudar os operadores a terem sucesso. 
Isso inclui controle intuitivo e conforto que 
os mantém bem-dispostos durante todo o 
turno de trabalho. As máquinas Ammann 
também permitem fácil manutenção para 
maximizar o tempo de funcionamento.

Aqui estão algumas das formas como 
Ammann auxilia aqueles que operam as 
máquinas de construção:

Ammann Compaction Expert (ACE)
As máquinas de compactação Ammann 

– que incluem compactadores de asfalto e 
de solo pesados, bem como equipamentos 
leves tais como compactadores, placas 
vibratórias, compactadores anexos e rolos 
de trincheira – usam tecnologia inteligente 
para garantir que todos os objetivos sejam 
alcançados.

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 local 
de trabalho. 

Displays intuitivos de máquinas
A maioria das máquinas de compactação 

pesada Ammann - incluindo a nova linha 
ARS de compactadores de solo - possui 
confortáveis cabines Premium, com níveis 
de ruído extremamente baixos e estruturas 
ROPS integradas. Os displays multifuncionais 
da máquina, integrados no volante, dão ao 
operador uma visão geral rápida e fácil dos 
principais indicadores, incluindo pressão do 
óleo, temperatura do motor, níveis de fluido 
- e muito mais.

Alavancas de acionamento eletrônico
A maioria dos compactadores pesados Ammann utiliza 

um controle de acionamento avançado, que permite 
arranques e paradas suaves durante a operação da 
máquina. Em alguns compactadores asfálticos Ammann 
mais pesados, uma alavanca de acionamento eletrônico 
proporciona transições suaves que evitam danos ao 
tapete recém colocado.

Manutenção rápida e simples
Tanto as máquinas de compactação leves como 

as pesadas da Ammann oferecem fácil acesso aos 
pontos de manutenção e serviço, ajudando os 
operadores a completar as tarefas necessárias 
e a voltar rapidamente ao trabalho.

Os compactadores pesados têm pontos 
de drenagem que podem ser acessados 
a partir do solo, bem como cabines e 
capôs inclináveis para tornar todos os 
componentes acessíveis.

Alguns compactadores leves 
e pesados oferecem manutenção 
sem ferramentas de vários 
componentes. Além disso, 
opções para equipamentos 
leves - como tanques de 
água e amortecedores de 
pavimentação - podem ser 
montados ou removidos sem 
a necessidade de uma única 
ferramenta.

Vídeos de manutenção
Às vezes, um vídeo ilustra a história 

de forma melhor. Há uma variedade de 
vídeos que orientam o operador nos 
processos de serviço e manutenção da 
Ammann. Os vídeos contam tudo sem 
diálogo, para que clientes em qualquer 
parte do mundo possam entender.

As telas intuitivas das máquinas ajudam os operadores 

inexperientes a ter um desempenho semelhante ao de 

profissionais veteranos.

Os níveis de vibração 

mão-braço em alguns 

compactadores de placas 

vibratórias Ammann são os 

mais baixos da indústria - 

menos de 2,5 m/seg 2.

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Sistema de excitação de eixo triplo
A Ammann continua sendo a líder 

tecnológica em compactação de placas 
com seu sistema de excitação de eixo triplo 
patenteado - um recurso extremamente 
valorizado. O sistema mantém o movimento 
das placas consistente, o que, por sua vez, 
permite um deslocamento suave - mesmo 
em solos pesados e aderentes - e ajuda a 
percorrer terrenos íngremes sem esforço.

Versatilidade
As máquinas Ammann são projetadas 

para serem versáteis, muitas delas capazes 
de lidar com mais de uma tarefa. Os rolos 
compactadores ARW Walk-Behind, por 
exemplo, possui duas amplitudes: uma 
configuração de amplitude alta para solo 
e agregados e uma baixa para asfalto. 
Antigamente, os donos de frotas precisavam 
comprar duas máquinas separadas para ter 
acesso a tal variação de amplitudes. Com a 
linha Ammann ARW, o operador só precisa 
girar um interruptor para mudar as amplitudes 
- e as aplicações.

Direção Orbitrol
A direção Orbitrol da Ammann em 

máquinas leves de compactação proporciona 
uma manobrabilidade excepcional. A direção 
Orbitrol ajusta os pesos centrífugos, 
permitindo uma mudança de direção suave 
e fácil.

Baixas vibrações mão-braço
Os níveis de vibração mão-braço em alguns 

compactadores de placas vibratórias Ammann 
são os mais baixos da indústria - menos de 
2,5 m/seg2. Os níveis de vibração são tão 
baixos que os códigos de segurança não 
exigem documentação das horas de trabalho 
do operador.

Uma montagem especial para o cabo de 
orientação é fundamental para a redução 
da HAV. A montagem isola a vibração e 
evita que ela atinja o operador, aumentando 
significativamente o conforto e a segurança. 
Na opinião dos operadores, o HAV reduzido 
é perceptível a partir do momento em que 
ligam a máquina.

O sistema de excêntrico de triplo eixo patenteado fornece 

capacidade de escalada e resultado de compactação excecionais.

Os níveis de vibração 

mão-braço em alguns 

compactadores de placas 

vibratórias Ammann são os 

mais baixos da indústria - 

menos de 2,5 m/seg 2.

As características de conforto mantêm os operadores bem-dispostos durante todo o turno de trabalho.

AMMANN.COM 13
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O objetivo é tornar a fábrica fácil de operar, 
o que, por sua vez, ajuda o operador a alcançar 
eficiências que reduzem o uso de material, 
queima de combustível e outros custos. 
Programas de suporte adicionais garantem 
aos operadores a maximização do tempo de 
operação e também asseguram a qualidade.

Aqui estão algumas das formas como 
a Ammann assiste os operadores de 
instalações de mistura de asfalto:

O Sistema de controle as1
O avançado sistema de controle constitui 

o cérebro da usina. É tecnologicamente 
avançado, mas também permite uma operação 
fácil e intuitiva. O sistema proprietário melhora 
a qualidade enquanto reduz o desperdício de 
material e consumo de energia. Uma variedade 
de diferentes módulos concentra-se em áreas 
específicas do processo de produção, ajudando 
os operadores a alcançar os principais objetivos.

Clube de operadores
O Clube de Operadores está aberto 

aos indivíduos que operam as fábricas de 
Ammann. O clube oferece aos associados 
descontos em treinamentos, entrada 
gratuita em eventos VIP em feiras e uma 
assinatura da Revista Ammann Customer 
Magazine - entre outros benefícios. Não há 
custos para entrar para o clube.

Talvez o componente chave do 
grupo seja o Blog do Clube de 
Operadores, uma valiosa ferramenta 
de comunicação que ajuda aqueles 
que controlam as plantas a superar 
grandes e pequenos desafios. Os 
instrutores Ammann - autores 
dos posts - estão atualizados 
sobre as últimas tendências e 
problemas enfrentados pelos 
operadores das fábricas. 
Estes treinadores visitaram 
inúmeros instalações em 

todo o mundo e viram em primeira mão os 
obstáculos encontrados por aqueles que 
dirigem as fábricas.

A visão que compartilham pode melhorar 
o funcionamento de qualquer modelo de 
usina de mistura de asfalto.

O OPERADOR EM PRIMEIRO LUGAR

Na Ammann, o operador tem um lugar de destaque na concepção do sistema de controle 
da usina misturadora de asfalto bem como das iniciativas de pós-venda.

Confira os últimos blogs 
do OperadorO Clube de Operadores está aberto aos indivíduos que operam as usinas da Ammann.

INSCREVA-SE 
NO CLUBE DE 
OPERADORES

https://www.ammann.com/pt-br/blog
https://www.ammann.com/pt-br/operator-club-sign-up
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O Parque Nacional Way Kambas, na província 
de Lampung, na Indonésia, abriga tigres-de-
sumatra, elefantes, rinocerontes e aves raras.

O parque também atrai muitos visitantes, 
que fornecem os fundos necessários para 
a preservação da rara vida selvagem. As 
estradas que suportam o turismo - que por 
sua vez permite a retenção do habitat sensível 
- necessitavam de substituição e expansão.

O cliente da Ammann, PT. Usaha Remaja 
Mandiri, utilizou uma usina de mistura de 
asfalto Ammann ABA 240 UniBatch para 
produzir o mix para o projeto.

“O uso da usina ABA UniBatch e seu 
filtro de baghouse permitiu que a fábrica 
funcionasse sem poeira”, afirmou Hengki 
Widodo, diretor presidente da PT. Usaha 
Remaja Mandiri. “O produto hot-mix da 
ABA UniBatch é mais limpo e a qualidade 

é melhor. A mistura até parece diferente - 
parece mais brilhante.”

Entre os benefícios ambientais da fábrica 
que foram notados pela equipe da PT. Usaha 
Remaja Mandiri podemos citar:

• A usina foi equipada com sensores que 
alertaram os operadores precocemente 
sobre possíveis problemas, melhorando a 
eficiência e a segurança.

• Só o vapor branco era visível da chaminé. 
“Não havia pó”, disse um operador, 
reiterando a observação de Widodo.

• A eficiência do combustível foi excepcional.
• A mistura reteve o calor por longos 

períodos. Apenas cerca de 5º C foram 
perdidos nas 2 a 3 horas de transporte. 
Esta retenção de calor permitiu que a 
mistura fosse produzida a temperaturas 
mais baixas, reduzindo a queima de 
combustível e as emissões.

A ABA UniBatch é a fábrica de maior 
capacidade em operação na Indonésia. 
É a primeira planta com um misturador de 
3,3 toneladas. A fábrica também é produtiva, 
com uma produção de 170 toneladas por 
hora - essencial, porque a mistura tinha de 
cobrir 50 hectares (500.000 m2).

Um dos operadores também elogiou a 
facilidade de controle. “A planta é muito 
fácil de usar e as configurações automáticas 
são muito precisas”, explicou.

Way Kambas é um dos cerca de 
50 parques patrimoniais da ASEAN 
em todo o mundo. O objetivo de tais 
parques designados é preservar áreas de 
biodiversidade particularmente sensíveis. 
O parque está focado em salvar as aves e 
animais em vias de extinção que ali residem.

PLANTA DE AMMANN TRAZ BENEFÍCIOS 
AMBIENTAIS AO PARQUE NACIONAL INDONÉSIO

Uma usina de mistura de asfalto Ammann ajudou a criar novas infraestruturas para um parque nacional 
na Indonésia, ao mesmo tempo minimizando o impacto ambiental do projeto.

A Ammann ABA UniBatch é a usina de mistura de asfalto de maior capacidade em operação na Indonésia.
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A Ammann sabe que cada cliente é único e tem preocupações 
comerciais particulares que precisam ser consideradas. Isso 
levou nossos especialistas a desenvolver módulos de sistemas 
de controle que visam as necessidades e objetivos específicos 
de cada proprietário. Seguem alguns dos módulos mais 
frequentemente utilizados.

O Sistema de Controle as1 é o melhor do ramo. É intuitivo e 
ajuda os operadores a produzir misturas de alta qualidade com 
sucesso. O sistema também reduz os custos através de eficiências 
e da integração perfeita do asfalto reciclado (RAP).

SISTEMA DE CONTROLE 
AS1 ACERTA ABORDAGEM

Necessidades específicas dos produtores de asfalto

Gestão Integrada de Manutenção
O módulo Gestão Integrada de Manutenção (IMM) é uma ótima 

ferramenta para o planejamento e acompanhamento da manutenção 
da usina de asfalto. O usuário pode personalizar o módulo e criar um 
cronograma de tarefas a serem feitas com base no tempo, horas de 
operação e quantidades de material. As tarefas são exibidas em uma 
linha de tempo para facilitar o acompanhamento da equipe. 

A ferramenta também garante que nenhum detalhe seja deixado 
ao acaso. As tarefas consistem em um tempo necessário, membros 
responsáveis da equipe e instruções detalhadas passo a passo, 
incluindo documentos de referência ou arquivos de vídeo multimídia. 
O pessoal pode ser gerenciado através do módulo e os custos do seu 
tempo também podem ser controlados.

O IMM proporciona acesso a materiais de apoio, tais como vídeos 
e manuais de instruções. Isto fornece uma visão geral dos custos que 
serão ou foram necessários para a manutenção.

DESTAQUES
• Programa a manutenção
• Planeja tarefas baseadas em eventos
• Relaciona todas as tarefas futuras
• Acompanha custos associados
• Atribui instruções de trabalho detalhadas
• Oferece suporte através de manuais e vídeos

Gestão de manutenção

Adição de reciclagem dinâmica
O módulo Adição de Reciclagem Dinâmica (RAD) facilita aos 

operadores incorporar adequadamente o RAP para criar uma mistura 
de alta qualidade e de longa duração. O módulo RAD utiliza uma 
única receita que pode ser aplicada a misturas que variam de 0% até a 
quantidade máxima possível de RAP.

O assistente de receitas é essencial para este processo. O operador 
simplesmente entra as características do material RAP no assistente e 
calcula a redução correspondente dos materiais virgens usados naquela 
receita. Durante a produção, o operador pode ajustar a utilização do 
RAP, lote por lote, usando um controle deslizante no campo de ordem 
de mistura. O protocolo de lote mostra, em detalhes, cada parcela 
de RAP e material virgem por lote. O assistente calcula a propriedade 
quantitativa: quanto RAP é usado. Um assistente avançado também 
pode ajustar a propriedade qualitativa e introduzir aditivos ou asfalto 
em relação ao valor alvo do teste de anéis, bola ou poenetração. Se 
as características do RAP mudarem, o usuário é automaticamente 
informado sobre as receitas que utilizam esse material. Quando 
possível, são realizados recálculos automáticos.

O último lançamento agora suporta o ajuste da proporção do 
alimentador a frio de acordo com a necessidade alterada de agregados 
virgens na mistura dinâmica final do RAP.

DESTAQUES
• Utiliza um assistente integrado que guia o operador 

no processo de inserção da fórmula
• Suporta várias proporções de RAP em uma única receita
• Incorpora controles deslizantes para ajustar a proporção 

de RAP durante a produção

Reciclagem dinâmica

Por favor click aqui para 
assistir o vídeo anexo.

https://www.ammann.com/pt-br/plants/automation-software
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MÓDULOS ADICIONAIS
Custos de

energia
Custos de

manutenção
Produtivi-

dade
Quali-
dade

ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES √ √

PESAGEM DE CAMINHÕES √

ADIÇÃO DE RECICLAGEM DINÂMICA √

RELATÓRIO GRÁFICO DE QUALIDADE √

ADDIN EXCEL √ √ √ √

GESTÃO DE MANUTENÇÃO √ √

PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO POR 
AMOSTRAGEM

√ √

ECOVIEW √

GERENCIAMENTO DE PICOS DE CARGA √

MENSAGENS √ √ √

AGENTE DE PLANTAS Q √ √

INTERFACE DE DADOS PLANTX PARA 
ERP

√

Mensagens
O recém-lançado módulo as1 Messaging permite o envio automático 

de e-mails a partir do Sistema de Controle as1. Três tipos de mensagens 
são possíveis: alarmes, contra-eventos e documentos PDF. Basta 
criar uma lista de destinatários e combiná-los em grupos. O usuário 
seleciona quais informações devem ser enviadas automaticamente 
- e para qual grupo. Por exemplo, o gerente da usina receberá 
automaticamente o relatório do dia, o gerente do material receberá as 
estatísticas de utilização dos componentes e o pessoal do laboratório 
receberá os protocolos detalhados dos lotes por e-mail. Sua equipe 
de manutenção pode querer ser informada quando forem atingidas 
determinadas horas de operação, para que possam planejar de acordo. 
A equipe de serviço de plantão pode querer receber alarmes noturnos.

DESTAQUES
• Envio automático de relatórios PDF padrão por e-mail
• Define os grupos de destinatários diretamente no as1
• Apenas requer que a as1 esteja conectada à Internet

Mensagens

Excel™ AddIn
A Ammann oferece este módulo para uma avaliação abrangente 

de dados. Trata-se de uma extensão do amplo menu de relatórios 
standard as1. Esta engenhosa ferramenta torna o seu programa de 
planilhas Excel compatível com o as1. Ele permite que conjuntos de 
dados definidos sejam importados para o Excel através da rede, onde 
podem ser processados como o usuário desejar. Crie o seu próprio 
painel de controle da planta ou aprofunde avaliações detalhadas 
e otimização dos seus processos. Entre os conjuntos definidos 
que este módulo disponibiliza estão estatísticas de produção, uso 
de componentes e RAP; relatórios de temperatura de mistura; 
fornecimentos de asfalto; dados para as1 EcoView e Pico de Carga; 
contra-eventos; relatório de alarmes; conteúdo de armazenamento; 
listas de amostras; custos de manutenção (planejados e reais); dados 
de lote; e listas de carga.

DESTAQUES
• Seleciona dados do banco de dados as1 e os importa para o Excel 

para avaliação
• Integra perfeitamente os dados recém-gerados com um clique 

do mouse
• Combina todas as avaliações individuais em uma ferramenta única 

e confiável

Produção de asfalto Ammann UniBatch

Disponibilidade. Os módulos estão disponíveis na última versão as1. As versões 

anteriores podem não ter sempre a mesma funcionalidade. Alguns módulos 

requerem hardware adicional ou software do cliente. Entre em contato com seu 

parceiro de vendas para obter mais detalhes.

Outros módulos as1
Muitos outros módulos as1 estão disponíveis. Entre eles estão: 

• as1 Ecoview – indica o caráter ecológico da instalação 
de mistura e mostra tendências

• as1 LoadOut – para um carregamento eficiente 
do caminhão

• as1 Weighing System – gera notas de entrega a partir 
do as1

• as1 Order Management System – permite trabalhar 
com dados mestre adicionais para encomendas, tais como 
clientes, canteiros de obras e veículos

• as1 Peak Load Management electric (PLMe) – evita 
picos onerosos no consumo elétrico

• as1 Peak Load Management gas (PLMg) – indica 
o consumo real de gás

• as1 Qualiview (GQR) – documenta a qualidade da mistura
• as1 Sample Planning (PSS) – lembra os requisitos 

de amostragem
• as1 Data Interfaces – transfere dados diretamente do as1 

para o seu sistema ERP
• as1 Q Plant Agent – a sua ponte para os dados na nuvem
• as1 ARGON View – uma interface de usuário inteligente 

e moderna do processo da planta
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NOVIDADES E EVENTOS

O Negócio do Concreto em Versão Móvel
A Jilk Construction Co., sediada em 

Nairóbi, adquiriu recentemente uma central 
de mistura de concreto Ammann CBT 60 SL 
Elba, uma fábrica móvel com alto potencial 
de produção.

“Estamos no processo de assumir projetos 
maiores em Nairóbi e em outras partes do 
Quênia, e usaremos a central nesses locais de 
trabalho”, afirma Sammy Maina, diretor da 

Jilk. O modelo CBT 60 fornece uma produção 
de 60 m3 por hora.

“Normalmente no Quénia, 60 metros 
cúbicos é considerado uma capacidade 
maior, sendo que a produção horária mais 
comum é de 30 a 45 metros cúbicos”, 
explica Maina. “O nosso objetivo é fechar os 
projetos de grande porte, para aproveitar a 
capacidade desta fábrica.”

A característica da mobilidade da planta 
permite o acesso a esses grandes projetos. 
“O desenho compacto minimiza os requisitos 
de transporte e resulta em economia de 
custos”, ressalta Maina. “O design também 
reduz a quantidade de terra necessária para 
a instalação da planta.” 

Mantendo o Projeto Sri Lanka nos trilhos
A NEM Construction, com sede em 

Colombo, Sri Lanka, concluiu recentemente 
os trabalhos de compactação de uma 
extensão da via expressa sul entre Matara 
e Beliatta. O projeto estava com o prazo 
apertado - que rapidamente se tornou mais 
crítico devido ao mau tempo.

A nova estrada, concluída em novembro, tem 
30 km de comprimento e 25 metros de largura. 
A compactação do asfalto ficou a cargo de 
quatro Rolos com Pneus Pneumáticos Ammann 
AP 240. O vantajoso sistema Ammann air-on-
the-run permite que a pressão dos pneus seja 
ajustada a partir da cabine.

“Trata-se de uma máquina pesada 
que é fácil de operar”, afirma o Sr. Raja 
Nanayakkara, presidente da NEM. “Ela 
minimiza o tempo de operação graças à 
direção assistida e à transmissão automática. 
O sistema de frenagem é eficiente e a 
visibilidade é boa. As posições de condução 
podem ser trocadas facilmente.”

Uma empresa de Nairóbi está contando com a central de mistura de concreto para conseguir projetos.

O vantajoso sistema Ammann air-on-the-run 

permite que a pressão dos pneus seja ajustada a 

partir da cabine do compactador.
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Cronograma apertado para Tarmat
A Tarmat Ltd. assumiu com muito 

entusiasmo a reconstrução da pista 
do aeroporto de Cochin, mas isso não 
significa que a empresa de construção 
indiana esperasse que fosse fácil.

“Não há teste maior para homens e 
máquinas do que a construção de uma 
pista de decolagem ativa”, afirma Jerry 
Varghese, o fundador da Tarmat, com 
sede em Mumbai. O projeto exigiu a 

colocação diária de 3000 toneladas de 
mistura asfáltica - e isso dentro de uma 
janela de trabalho de cinco horas.

Nesse projeto a Tarmat utilizou duas 
Plantas de Mistura de Asfalto Ammann 
ABC 140 ValueTec e um pulverizador 
Ammann. A maior parte do trabalho foi 
concluída em quatro meses - metade do 
tempo esperado.

“Um dos fatores-chave do sucesso é 
que não perdemos nem um minuto das 
nossas horas produtivas”, disse Varghese. 
“Eu atribuiria esta alta produtividade, que 
foi fundamental para o nosso sucesso no 
projeto da pista do aeroporto de Cochin, 
à Ammann India e seus empregados.”

Porter Equipment para Venda de 
Compactadores Ammann

A Porter Equipment Australia é agora o 
distribuidor exclusivo australiano de equipamentos 
de compactação leves e pesados da Ammann.

“A expansão do acordo de distribuição para 
o status nacional proporciona à Ammann uma 
ampliação da pegada, do pós-venda e do suporte 
de serviço aos nossos clientes existentes”, 
afirma Paul Vanderslouis – Director Executivo 
Ammann Austrália.

A Porter Equipment Australia está fornecendo 
serviços de varejo e pós-venda. Os produtos 
incluem compactadores, compactadores de placa 
vibratória e máquinas pesadas - incluindo rolos 
utilizados na compactação de solos e asfaltos.

“A Porter Equipment Australia está mais uma 
vez animada com a notícia de que estamos 
expandindo nossos negócios nacionalmente 
com a Ammann para trazer este equipamento 
de compactação premium para todo o mercado 
australiano”, destaca Darren Ralph, gerente geral 
da Porter Equipment na Nova Zelândia e Austrália.

A maior parte dos trabalhos no aeroporto de Cochin em Mumbai foi concluída na metade do tempo previsto.

A Porter Equipment está distribuindo compactadores Ammann, 

compactadores de placa vibratória, bem como máquinas mais pesadas.
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OBSTRUÇÕES? 
SEM PROBLEMA

AMANN ARX 4-2 ROLOS TANDEM LEVES
Os Rolos Tandem Ammann ARX Light Tandem são excelentes em campo 
aberto, onde o objectivo é cobrir rapidamente o terreno. Mas outros locais de 
trabalho exigem um compactador que possa trabalhar firmemente contra obstruções, tais 
como caleiras, sem perder a produtividade.

A série ARX da Ammann de rolos tandem leves é entregue em ambos os mundos. Apresentam uma 
produção de compactação líder na indústria para atingir rapidamente alvos quando se trabalha em espaços 
abertos. Quando as obstruções são um factor, os rolos podem mudar rapidamente de compactação em 
linha para compactação offset, proporcionando aos operadores uma melhor visão e precisão.

Outras características chave

• Última Etapa V da UE / Motor Tier 4f da EPA dos E.U.A. de Kubota

• Alavanca electrónica de accionamento para arranques e paragens 
suaves, especialmente importante em trabalhos de asfalto

• ACEforce opcional, a ferramenta de Compactação Inteligente 
para uma eficiência óptima

• Espaçosa plataforma do operador com banco deslizante

• Painel de instrumentos simples e fiável com controlo 
intuitivo da máquina

• Perfeita visibilidade da máquina e luzes LED para segurança 
no local de trabalho

À procura de ainda mais produtividade? Quando o dia de trabalho está feito, os pontos de manutenção pode ser facilmente 
acessível a partir do solo para assegurar a rápida conclusão do trabalho de serviço.

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-group.com/pt-br/news-media
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