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Koronavirüs krizinin Ammann ve hiç şüphesiz sizlerin 
işleri için de son derece yıkıcı olduğu görülmüştür.

Ammann sağlıklı bir organizasyon olmaya devam 
ediyor, ancak küresel ekonomi aniden durduğunda 
görüldüğü gibi işler yavaşlıyor.

Müşterilerimizin çoğu işlerini durdurdu ve “kesintisiz” devam 
edenler, müşterileri planlarını değiştirmek zorunda kaldıkça 
pahalı yeni güvenlik gereksinimleri ve diğer sonuçlarla karşı 

karşıya kaldı. Bu pandemi neredeyse her işletmeyi ve dünyadaki her insanı etkiledi.

 Yine de çok iyi haberler var. Piyasalar - beklediğimden daha güçlü-esnek 
olduğunu kanıtladı. Küresel ekonominin bu yılın sonuna kadar ya da en geç 
2021’in ortasına kadar iyileşeceğine inanıyoruz. Önümüzde daha iyi günler var.

Ama bugün durum nedir?
Bu giderek bulunduğunuz yere bağlı olmaktadır. Etki bir ülkeden diğerine büyük ölçüde 

değişmektedir. Bazı ülkelerde koronavirüs çoğunlukla kontrol altındadır; diğerlerinde 
değildir. Nerede olursanız olun, gerçek şu ki COVİD-19 bir süre bizimle olacak.

Dünyadaki tüm iyi düşünceler bunu değiştirmeyecek. Bu nedenle, durumu 
kabullenmeli ve neler yapabileceğimizi kontrol etmeliyiz. Ammann’da iki büyük 
önceliğimiz var.

Birincisi, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin sağlığıdır.
Çalışanlarımızı korumak için esnek çalışma seçenekleri sunmaktayız ve üretim ve 

ofis alanlarını buna göre uyarladık.

Böyle adımlar atmak yapılacak en doğru şeydir. Bu aynı zamanda işimiz 
için de iyidir. Çalışanlarımızın refahı, serbest üretime devam etmemizi ve 
yedek parçaların müşteriler için her zaman mevcut olmasını sağlar. Bu, sağlıklı 
teknisyenlerin gerektiğinde işyerlerine seyahat edebilecekleri ve ziyaretleri sırasında 
müşterilerimizi güvende tutabilecekleri anlamına gelir.

İkincisi, müşterilerimiz tarafından erişilebilir olarak kalmak için teknolojiyi 
ve dijitalleşmeyi kullanıyoruz. Sanal tesis ziyaretleri bunun harika bir örneğidir. 
Fabrikada, müşterinin sadece bir sanal gerçeklik cihazı ve güvenlik kaskı takması 
gerekir ve Ammann destek ekibi müşterinin gördüğü şeyin canlı bir görüntüsüne 
sahiptir. Değer açısından, sanal çalışmalar yerinde ziyaretlerle hemen hemen aynıdır.

İleriye dönük sözümüz, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak için 
tedbirli olacağımızdır. Koşullar değiştikçe, sadece İsviçre’de değil, aynı zamanda 
yaşadığınız ve çalıştığınız yerler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde de hızlı 
bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz ve adapte olacağız.

Ammann, bu konudaki desteğinizi takdir etmekte ve daha parlak ve daha sağlıklı 
bir gelecek için sabırsızlıkla beklemektedir.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

DAHA PARLAK VE DAHA 
SAĞLIKLI BİR GELECEK 

İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ



AMMANN.COM 3

 

Bir yol ve inşaat mühendisliği yüklenicisi 
olan Karsten Sternberg, Almanya’nın 
Sauerland bölgesindeki patikaların ve bisiklet 
parkurlarının kaldırımlarını sık sık yeniden 
inşa ediyor. Yakın zamana kadar, adını taşıyan 
işletmenin sahibi, bu kadar dar genişliklerde 
döşeme yaparken makinelerin kullanılmasının 
faydalı olmadığına ikna olmuştu.

En son ıslah projesinin ardından girişimci 
Karsten Stirnberg, ammann AFW 150-2 
Mini Finişerinin performansına dayanarak 
fikrini değiştirdi.

Asfalt Makinesi, bu iş için sıradan bir 
girişim olan Menden’de bir ıslah işi için test 
edildi. Bozulmuş bir boru hattının acil olarak 
değiştirilmesi gerekiyordu, bu da deneyimli ve 
iyi organize olmuş Stirnberg ekibi için büyük 
bir sorun değildi. Firma, birçoğu Menden 
ve çevresinde olmak üzere yılda birkaç kez 
benzer projeler yürütmektedir.

Sadece 80 cm genişliğinde kaldırımın 
altında bulunan harap boru hattı, kaldırım ve 
ön bahçeler arasında sıkışmıştı ve Menden’de 
konutların bulunduğu bir caddeden geçiyordu.

Stirnberg,” bu kadar dar şeritleri her 
zaman elle döşedik” dedi. Her zamanki 
prosedürlerden sapmaya isteksiz olarak, 
başlangıçta küçük kaldırım genişliği göz 
önüne alındığında bir asfalt makinesi 
kullanmanın kullanılamayacağına ikna 
oldu. “Sadece çok pahalıydı – ve çok 
karmaşıktı” dedi.

Ancak bir kez daha düşündükten sonra, 
Stirnberg makineye bir şans vermeye 
karar verdi.

Mini Asfalt Finişeri deneme
çalışmalarına başlıyor
Komşu Iserlohn kasabasından Anton 

Kreitz & W. H. Ostermann GmbH, AFW 
150-2 Mini Asfalt makinesini projede test 
etmek için kullanılabilir hale getirdi. İnşaat 
makineleri satıcısı ayrıca yerinde eğitim 
verdi ve Stirnberg personelinin şantiyede 
finişeri düzgün bir şekilde çalıştırması 
için eğitilmesine yardımcı oldu. Kreitz & 
Ostermann finişeri baştan sona destekledi ve 
AFW 150-2 ile en iyi sonuçları elde etmek için 
pratik ipuçları verdi.

Stirnberg, “kompakt boyutlar ve benzersiz 
performans verileri makineye olan ilgimki 
usursuz” dedi. artırdı” dedi. Ammann’ın 
AFW 150-2 modeli, dünyanın en kompakt 
asfalt makinelerinden biridir. Sadece 2.9 metre 
uzunluğunda, 1.64 metre yüksekliğinde ve 
özellikle 88 cm geniş liğindedir. Bu, proje 
için gerekli olan sadece 80 cm (31.5 inç) 
genişliğinde bir döşeme yapabilen ve herhangi 
bir ek ekipman olmadan bunu yapabilen 
piyasadaki tek finişerdir. (Ammann’ın mini 
finişeri, küçük ekipman ayarlamaları ile 25 cm 
(10 inç) kadar dar bir genişlikte bile asfaltlama 
yapabilir.) Dakikada 10 metreye kadar 
çalışmaBu avantajlardan dolayı Sternberg, test 
hızına sahiptir.

AFW 150-2, 300 metre uzunluğunda ve 
80 cm genişliğinde patikadan ikii aşağı indi. 
İlk geçiş sırasında, makine 6 cm. kalınlığında 
bir temel tabakası yerleş tirdi. Daha sonra 
4 cm yüzey geçişi geldi. Kompakt asfalt 
makinesi, 10 cm’ye kadar olan kalınlıkları 
zorluk çekmeden asfaltlayabilir.

AFW 150-2 verimliliği artırır ve
güvence altına alır
AFW 150-2 sayesinde proje beklenenden 

daha hızlı tamamlandı. Stirnberg,” sadece 
dört saat sonra kurulum işi yapıldı, çok 
memnunum! “ dedi. 

Kaldırımın el ile asfaltlanmasının en az 
sekiz saat süreceğini ve daha fazla insan 
gücü gerektireceğini söyledi. Son ürünün 
kalitesi, mini finişerin performansını daha da 
etkileyici hale getirdi. Stirnberg, “Asfalt yüzeyi 
kusursuz!” dedi.

Stirnberg kararını verdiğinde Menden 
sahasındaki kaldırım soğumamıştı bile! O 
ve personeli, ne kadar dar olursa olsun, bir 
asfalt şeridini bir daha asla elle açmayacak. 
Deneme süresinden sonra, Stirnberg makine 
ile asfaltlamanın avantajları sayesinde 
kazanıldı. Hızlı çalışma hızı, yüksek asfaltlama 
kalitesi ve kesintisiz işlem, önemli verimlilik 
kazanımları getirdi.

Bu avantajlardan dolayı Stirnberg, test 
makinesini Kreitz & Ostermann bayimize iade 
etmemeyi seçti. Bunun yerine, finişeri satın 
aldı ve çoktan finişer için gelecekteki projeleri 
düşünmeye başlamıştı.

MİNİ ASFALT FİNİŞERİNİN 
PERFORMANSI, YÜKLENİCİYİ 

KALDIRIMI ELLE YAPMA KONUSUNDA 
YENİDEN DÜŞÜNMEYE İKNA EDİYOR

AMMANN.COM 3

Ammann’ın AFW 150-2 Mini Asfalt Makinesi, 80 cm genişliğinde 

ve 6 cm kalınlığında bir temel rotayı hızla tamamlıyor.
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İsviçre N2 otoyolunun bir bölümünü 
yenilemek alışılmamış, yaratıcı bir yaklaşım 
gerektiriyordu.

Otoyol, Basel’den Chiasso ile kuzey-güney 
bağlantısıdır. Ünlü Gotthard Road tüneli’nin 
güneyinde, otoyolun 10 km’lik dört şeritli 
bölümü şu anda 2022’de tamamlanacak olan 
tam bir yenileme aşamasındadır. Projenin 
toplam maliyeti 250 milyon İsviçre Frangıdır 
(236 milyon Euro).

Mevcut yol tabanı, Gotthard tüneli’nin 
kazısı sırasında oluşturulan malzemeden 
oluşmaktadır. Bu agrega %8’den fazla ince 
taneli bir içeriğe sahiptir ve bu nedenle 
donmaya karşı dayanıklı değildir. Buna ek 
olarak, mevcut asfalt yapı, günümüzün 
ağır yüklerini taşımak için takviye 
gerektirmektedir.

Mevcut proje sürdürülebilirliğe yönelik 
birçok konuya el sallıyor. Projenin sahibi ve 
yüklenicisi olan Federal Yollar Bürosu’nun 
(Astra) amacı, mevcut malzemelerin yerinde 
işlenmesini ve yeni bir karışımda yeniden 
kullanılmasını sağlamaktır.

Malzemelerin kullanımı ve taşınması, proje 
planlaması sırasında önemli bir konu olmuştur.

Büyük kütleler ve mesafeler
Planlamacılar, N2 bölümünü yeniden inşa 

etmek için aşağıdaki malzeme miktarlarının 
gerekli olacağını hesapladılar:

• 55.000 ton çakıl
• Şantiyeden 119.000 ton geri 

kazanılmış asfalt
• Diğer şantiyelerden 21.000 ton geri 

kazanılmış asfalt
• Yerleştirme için 256.000 ton asfalt

Bu malzeme miktarları 25.000 kamyon 
yolculuğu gerektirecektir. Bu, önemli bir 
sayıydı ve yüksek performanslı bir asfalt 
geri dönüşüm tesisinin gerekli olduğu 
göz önüne alındığında daha sorunlu hale 
geldi - ve bu tür en yakın tesis, şantiyeden 
70 km uzaklıktaydı.

Bu tesis ile şantiye arasında seyahat etmek 
bazı şaşırtıcı rakamlar ortaya çıkaracaktı. 
Bunu daha açık ifade etmek gerekirse, 

70 km’lik 25.000 kamyon yolculuğu, 
Dünya’nın merkezi etrafında yaklaşık 
50 yolculuk mesafesine eşit olacaktır.

Mesafe tek zorluk değildi. Kamyonlar, 
otoyolun kendisi veya Kanton yolu üzerinden 
şantiyeye gitmek zorunda kalacaktı. Her 
birinin kendine özgü sorunları vardı.

Otoyol, inşaat olmadan bile, özellikle 
yaz günlerinde trafik sıkışıklığının sık sık 
meydana geldiği yüksek bir trafik hacmine 
sahiptir. Bu nedenle, mikser kamyonlarının 
geçişi garanti edilemeyecek ve döngüleri 
hesaplamak imkansız olacaktır.

Kanton yolunun kullanımının da kendine 
özgü sorunları vardı. Yol, dar Leventina 
Vadisi’ndeki köylerden geçiyor ve 25.000 
kamyon yolculuğu gürültü, tıkanıklık ve 
güvenlik sorunları yaratacaktı – yola zarar 
vermekten bahsetmiyoruz bile.

Yerinde çözüm
Tüm bu nedenlerden dolayı, asfalt 

hazırlama ve üretim için otoyolun yanında bir 
alan sağlandı. Alan, bir asfalt kırma tesisinin, 
bir asfalt karıştırma tesisinin ve çamur presli 
bir çakıl yıkama tesisinin kurulması için eski 
bir askeri havaalanı içermekteydi.

Buna ek olarak, ulaşım yollarını hafifletmek 
için karayoluna ve dolayısıyla şantiyeye geçici 
bir giriş ve çıkış inşa edildi.

Bu geçici kurulumlar da dahil olmak üzere 
inşaat çalışmaları, asfalt kaplama için gerekli 
geri dönüşüm yüzdelerinin karşılanması 
koşuluyla ihaleye çıkarıldı. Buna ek olarak, 
tesisler sadece N2 projesi için bu özel siteden 
malzeme üretebilecekti. Tamamlandıktan 
sonra, tesisler sökülmeli ve şantiye alanı 
orijinal durumuna geri getirilmeliydi.

Gelecekteki iş yükü için planlama
Yeni asfalt kaplama yapısı aşağıdaki 

katmanlardan ve geri dönüştürülmüş 
malzemelerin gerekli yüzdelerinden 
oluşmaktaydı:

• % 0 geri dönüştürülmüş asfalt ile 3 cm SD 
8-12 (yarı yoğun haddelenmiş asfalt)

• % 50 geri dönüştürülmüş asfalt ile 8 cm 
AC B 22 H (binder tabakası)

• 8 cm ACT 22 H (temel tabaka) ile %50 
bitirme asfaltı

• % 90 bitirme asfalt ile 11 cm AC f 22 
(bitüm bağlı temel tabakası)

• % 90 bitirme asfalt ile 11 cm AC f 22 
(bitüm bağlı temel tabakası)

• 33 cm donma koruma tabakası üzerinde 
5 cm kalınlığında bir kapatma

İSVİÇRE OTOYOLU YERİNDE GERİ 
DÖNÜŞÜMÜ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIYOR

Bir Ammann ABP HR asfalt karıştırma tesisi, şantiyede 

toplam 250.000 ton asfalt üretecektir.
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ABP HRT

Özellikleri & Avantajları

• Yüksek oranda RAP kullanma 

yeteneği ile esnek ve ekonomik 

bir çözüm

• Malzeme akışını ve aşınma 

korumasını optimize etmek için tam 

entegre RA tamburu

• Köpüklü bitüm, pigmentler ve hatta 

tüketici geri dönüştürülebilir ürünleri 

gibi katkı maddelerini işletebilme

• Çok çeşitli ekipman ve bileşenler 

ile özelleştirme

• Azaltılmış ses ve toz seviyeleri

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE:  

240 - 400 ton / saat 

KARIŞTIRICI BOYUTU: 4 t - 6 t

SICAK AGREGA SİLOSU:  

65 t, 300 t

SICAK KARIŞIM SAKLAMA SİLOSU: 

200 t veya 1000 t 

KONTROL SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ:  

RAC / RAH50 / RAH60 / RAH100

Münferit geri dönüştürülmüş kaldırımların 
hedef bitümleri, bitüm ilaveleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir:

• AC B ve T 22 H: PMB 45/80-65, ek bitüm 
PMB 90/150-85

• AC F 22: b 30-55, ek bitüm 330/430
• Ve hiçbir durumda yenileyici ajanlar 

kullanılmayacaktır

 Toplamda, bu proje için yaklaşık 250.000 
ton asfalt üretilecektir. Bu, yenilenme 
ajanları ve kalite kayıplarını kabul etmek 
zorunda kalmadan çok yüksek oranda 
geri dönüştürülmüş malzeme kullanmanın 
mümkün olduğunu kanıtlamaktadır.

Ayrıca, bitümlü bağlı temel katmanlarının 
neredeyse %100 asfalt ile üretilebileceğini 
göstermektedir.

İşe Başlama
Üretim alanı 2018 ilkbaharında kuruldu ve 

fabrikaların kurulumu bir sonraki Ağustos 
ayından itibaren başladı.

Asfalt karıştırma tesisi dört ay sonra 
çalışmaya hazırdı. Test asfaltlarının 
onaylanmasından sonra Mayıs 2019’da 
şantiye için bir karışım sağlayabilecekti.

İlk asfaltlama sonuçları
2019 yılında, otoyol bölümünün orta 

kısmındaki asfaltın yaklaşık %80’i atılmıştır. İlk 
denemeler tüm katmanlarda iyi kalite gösterdi.

Mevcut asfalt tabakalarının öğütülmesinde 
ve daha sonra öğütülmüş malzemenin 
ezilmesinde, geri dönüştürülmüş asfaltın 
granülometri eğrisi aşırı derecede 
ince olmadığından emin olmak için 
ayarlamalar yapılmalıydı.

Ek olarak, AC, B ve H asfaltlarına eklenecek 
bağlayıcının kalitesi de çok önemliydi ve 
çok fazla dikkat gerektiriyordu. Bu polimer 
modifiye bağlayıcının penetrasyonu çok fazla 
değişmemeli ve asla 90 1/10 mm’lik daha 
düşük bir değerin altına düşmemelidir.

2020’de asfaltlar iki şeride ve Güney - 
Kuzey yönünde emniyet şeridine döşenecek. 
2021’de kuzey - güney yönünde olacak, 
ve böylece rehabilitasyon yıl sonuna kadar 
tamamlanabilecektir.

Gürültü bariyerlerinin kurulması gibi ek 
çalışmalar ertesi yıl gerçekleşecektir.

Yerinde karışım üretimi
Ammann, bir ABP HRT karıştırma tesisi 

şeklinde, sahada toplam 250.000 ton asfalt 
üretecek olan asfalt karıştırma tesisini tedarik 
etti. HRT Eki, yüksek geri dönüşüm teknolojisi 
anlamına gelir ve kompakt tesisin yüksek 
oranda geri dönüştürülmüş asfalt üretimi 
için ideal olduğunu gösterir. Karıştırıcının 
hemen üstündeki entegre, paralel bir tambur 
sistemi, malzeme akışını optimize eder ve 
aynı zamanda Geri Dönüşüm sistemindeki 
aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. RAH100 
sisteminde, geri dönüştürülmüş asfalt bir 
karşı akım işlemi ile ısıtılır. Böylece kayalar 
ve bitüm dolaylı ve eşit olarak ısıtılır ve aşırı 
ısınmaya karşı korunur. RAP ekleme oranı 
%100’e kadar mümkündür.

Tesis, neme bağlı olarak 240-310 ton/saat 
(saatte 264-341 kısa ton) asfalt üretebilir. 
Agregalar, her biri 15 m3 haznelerde saklanır. 
İki silo (120 m3 ve 60 m3) dolguyu saklarken, 
bir diğeri (55 m3) kireç hidratını barındırır. 
Dört bitüm tankı 80 m3 saklar. Karıştırma, 
4 tonluk bir karıştırıcıda yapılır. Yükleme 
silosu dört odada 300 ton saklar.

Ammann, Satıcısı Avesco aracılığıyla, inşaat 
projesi için bir ARP 95 Pivot-Steer silindiri 
ve bir Art 280 Pnömatik-Tekerlekli silindiri 
tedarik etti.

Yazar: Hans-Peter Beyeler Eurobitume İsviçre
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AKILLI ARS TEK TAMBURLU 
SİLİNDİR ENGELLERİ VE 

POTANSİYEL SORUNLARI BULUR

Herentals’tan de Cnodder, konut, 
endüstriyel ve ticari projeler için zemin 
sıkıştırması ile ilgilenmektedir. Şirketin 
güçlü sıkıştırma çıktısına ihtiyacı var – ancak 
çeşitli projelerde başarılı olmak için gerekli 
manevra kabiliyetine de öncelik verdi.

Hem güç hem de manevra kabiliyeti 
ihtiyacı, Belçika’nın Antwerp eyaletindeki 
Herentals kasabasında bulunan De 
Cnodder’in Ammann ARS 70 tek silindirli 
silindiri kullanmasına neden oldu. 
Kompaktör, kısaltılmış bir dingil mesafesine 
ve iç dönüş yarıçapını 2580 mm’ye 
sıkılaştıran bir mafsallı bağlantıya sahiptir.

Daha alçak bir ağırlık merkezi olağanüstü 
stabilite sağlar.

Mevcut frekansların çeşitliliği, ARS 70 
için sıkıştırmayı hassas ve hızlı hale getirir. 
Tambur ister statik ister dinamik modlarda 
çalışsın, dengelidir. Bu, eşit enerji dağılımı 
sağlar ve hassas alanlarda bile uygun 
sıkıştırmayı sağlar.

Yeni bir inşaat üzerinde çalışırken, ekip 
genellikle çakılları 20 cm derinliğe yerleştirir 
ve daha sonra silindir ile üzerinden beş geçiş 
yapar. Makine, yeni veya mevcut gelişmelerle 
ilgili projeleri tamamlayabilmesi için becerikli 
olduğunu kanıtlamıştır.

Şirket, yekpare bir ön cam ve tamamen 
ayarlanabilir ve döndürülebilir koltuk içeren 
kabinin ergonomisi sayesinde, operatörlerin 
dar şantiyelerde güvenli ve üretken kalmasına 
yardımcı olan olağanüstü görüş alanı bildiriyor.

 
Şirketin sahipleri Bay Michel Coveliers 

şöyle diyor: “sıkıştırma ilerlemesini 
izlememize yardımcı olan Aceforce’u da 
takdir ediyoruz.”

Bu sistem, işin ne zaman 
tamamlandığını ve şantiyenin başka 
bir bölümüne geçme zamanının 
gelip gelmediğini belirleme 
çabalarını desteklemektedir. 

ACEforce ayrıca sıkıştırılmış bölgedeki olası 
zayıf noktaları da gösterir.

“Konut gelişmeleri üzerinde çalışırken, 
sıkıştırılmış tabakanın altında kanalizasyon, 
mühendislik ağları, eski arka dolu siperler 
vb. birçok engel vardır. Bu, bu durumlarda 
özel bir yaklaşımla sıkıştırmamız gerektiği 
anlamına gelir.

 
ARS 70 ile birden fazla frekans 

kullanabiliriz. Bunu zamanında yapmak, 
yakıt ve işçilik maliyetini düşürür ve kaliteyi 
de arttırır.”

Geniş açılan kaput, bir işlem sonrası sistem 
de dahil olmak üzere motor bölmesine 
olağanüstü erişim sağlar. Motor yağı 
yağ çubuğu, yakıt dolum noktası ve tüm 
filtreler dahil olmak üzere tüm günlük 
bakım noktalarına ulaşmak kolaydır. Servis 
noktalarına erişmek için herhangi bir 
araç gerekmez. Tüm filtreler ve boşaltma 
noktaları merkezileştirilmiştir. Çoğu sıvı 
sadece her 2000 saatte bir değiştirilmelidir.
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Özellikleri & Avantajları

• Geniş sıkıştırma çıkışı aralığı

• Değişken frekans aralığı

• Arka aks konsepti yok

• Güçlü, düşük emisyonlu motor

• Mükemmel görünürlük ve operatör konforu

• Geliştirilmiş makine çekişi ve daha yüksek 

tırmanma açıları

• Aletsiz günlük bakım

• Bakım gerektirmeyen mafsallı bağlantı

• Opsiyonel sıkıştırma ölçüm sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 6490 kg

AZAMİ AĞIRLIK: 8400 kg

TAMBUR GENİŞLİĞİ: 1680 mm

MOTOR:  

Kubota V3307-CR-TE5 – 55.4 kW (75 HP)

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

 

Hava/hidrolik ve DPF filtresinin durumu, 
tüm önemli arıza verilerinin yanı sıra 
operatör ekranında gösterilir.

De Cnodder ayrıca APF 20/50 İleri 
Hareket Eden Titreşimli Plakalı Kompaktör 
ve APR 3020 ve APR 4920 Ters Çevrilebilir 
Titreşimli Plakalar dahil olmak üzere 
Ammann plakalı sıkıştırıcıları kullanır. 
Plakalar, üretkenlikleri, kolay kullanımları, 
tırmanma yetenekleri ve bakım 
kolaylığı ile bilinir.

ARS 70 tek silindirli silindirin kullanıcı dostu yapısı, deneyimsiz 

operatörlerin bile makinenin ilk saatinden itibaren başarılı 

olabileceği anlamına gelir.

İlgili videoyu izlemek için 
lütfen buraya tıklayın.

AMMANN.COM 7

https://youtu.be/CqSdrKAPbAs
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Bir Ammann ABA Unibatch asfalt plentinin 
ileri teknolojisi, bir Rus şirketinin yüksek 
kaliteli karışım maliyetini en aza indirerek ve 
nakliye mesafelerini de azaltarak müşterileri 
çekmesine yardımcı oluyor.

Rusya’nın güneydoğusundaki 
Vladivostok’ta bulunan Tiger Mix, 2016’dan 
beri beton üreticisidir. Kısa bir süre önce 
Ammann ABA Unibatch’ın satın alınmasıyla 
asfalt üretimine başladı.

Tiger Mix, Ammann fabrikasını kısmen 
birden fazla yakıt türünü kullanma 
kabiliyeti nedeniyle seçti ve şirketin fi 
yatlar dalgalandıkça en düşük maliyetli 
seçeneklerden yararlanmasını sağladı.

Esneklik sonuçta Tiger Mix’in yeni 
müşterilere hitap etmesine ve karışım 
fiyatlarını en aza indirerek mevcut olanları 
korumasına yardımcı olacaktır.

Tiger Mix, Ammann’ın gürültü ve 
toz seviyelerini azaltan çevre dostu 
sistemlerinden de yararlanıyor. ABA UniBatch 
gibi yeşil bir tesis, yerleşim bölgelerinde ve 
şehir merkezlerinde bulunabilir, böylece 
müşterilerin nakliye mesafelerini azaltır. 
Kısaltılmış rotalar, yakıt tüketimi, gerekli 
damperli kamyon sayısı ve sürücü sayısı 
açısından müşteri maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltabilir.

Tesis ayrıca yüksek düzeyde geri 
dönüştürülmüş asfalt (RAP) kullanabilen 
bileşenlerle de donatılabilir.

 
Tiger Mix, gelecekte daha fazla RAP 

kullanımını öngörüyor, bu yüzden şirket bu 
yetenekleri kolayca ekleyebilecek bir tesis 
satın alacaktı.

Ammann Fabrikası Eylül (2019) ayında 
faaliyete başladı. Asfalt pazarına girmeye 
karar vermekten ilk karışım partisini 
üretmeye kadar hızlı bir geri dönüş oldu.

Tiger Mix’in Genel Müdürü Ilya Nemaltsyn, 
“üretimi genişletme ve bir asfalt plentini 
satın alma fikri ilk önce bir yıldan daha kısa 
bir süre önce ortaya çıktı” dedi. “Tesisin 

AMMANN ASFALT PLENTİ RUS 
İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİ 
ÇEKMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Yakıt Seçenekleri ve ‘Yeşil’ Özellikler Karışım Maliyetlerini En Aza İndirir

Tiger Mix ve Genel Müdürü Ilya Nemaltsyn (solda), Ammann ABA Unibatch asfalt plentini kısmen 

birden fazla yakıt türünü kullanma kabiliyeti nedeniyle seçti ve şirketin fiyatlar dalgalandıkça en 

düşük maliyetli seçeneklerden yararlanmasını sağladı.
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ABA UNIBATCH

Özellikleri & Avantajları

• 100 ton/saat ila 340 ton/saat arasında geniş çıkış aralığı

• En yüksek performans ve ekonomik verimlilik ile birlikte maksimum 

özelleştirme seçenekleri

• Taşıma kolaylığı sağlayan karıştırma kulesi modülleri ile dünya çapında 

kullanım için tasarlanmıştır

• Sağlam, denenmiş ve test edilmiş teknoloji

• Boya pigmenti, lifler ve Ammann köpüğü gibi katkı maddeleri için 

isteğe bağlı yem

• Çok sayıda seçenek ile takılabilir ve uzatılabilir

• Gelecekteki seçeneklerin ve teknolojilerin kolay entegrasyonu 

için tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 100 - 340 t/saat

KARIŞTIRICI ÖLÇÜSÜ: 1.7 t - 4.3 t

SICAK AGREGA SİLOSU: 29 t - 40 t

SICAK KARIŞIM SAKLAMA SİLOSU: 2 bölmede 40 t veya 30 t 

KONTROL SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ: RAC / RAH50 / RAH60

 

inşaatı nispeten kısaydı-fikrin ortaya 
çıkmasından tedarikç inin seçimine ve daha 
sonra devreye alınmasına kadar yaklaşık 
sekiz ay.”

Nemaltsyn, yakıt esnekliğinin satın alma 
sürecinde önemli bir faktör olduğunu 
doğruladı. “Bu tesis hakkında benzersiz olan 
şey, üç tür yakıtla çalışabilmesidir: doğal gaz, 
petrol ve dizel” dedi.

Bu seçeneklere sahip olmak, fiyat 
korumasından daha fazlasını sağlar. 
Bazı yakıtların belirli karışım türlerini 
oluşturmada daha iyi olduğunu söyledi. 
“Bu seçenekler karışımların üretiminde 
esneklik sağlar ve aynı zamanda tüm çevre 
standartlarını karşılar.”

Tesis, çeşitli agregalar ve bitümler içerebilir 
ve uluslararası kalite standartlarını karşılar. 
Saatte yaklaşık 210 ton karışım üretir.

 
Uzak Doğu Ammann Bölge Müdürü Oleg 

Avakin,”mevcut olan tüm yenilikler bu tesiste 
uygulanmaktadır “ dedi. “Tüm Ammann 
ekipmanları, yüksek derecede tasarım 
çalışması, güvenilirlik, enerji verimliliği 
açısından ekonomi ve çevre dostu olarak 
ayırt edilir.”

Tesis, operatörün üretim sürecini izlemesine 
yardımcı olmak için sezgisel bir grafik arayüzü 
kullanan Ammann’ın tam otomatik as1 
kontrol sistemine sahiptir. Operatör, kontrol 
odasından çıkmadan hem partiyi hem de 
asfaltın boşaltılmasını kontrol edebilir.

 Avakin,” sistem ayrıca, 
tüm sistemlerin çalışmasını 
izleyebilen ve satış sonrası 
ve çevrimiçi teknik destek 
sağlayabilen İsviçre’deki idare 
merkezine çevrimiçi olarak 
bağlanmanızı sağlar “ dedi. 
“Ammann müşterileri acil yardımın 
kullanılabilirliğini söylüyor, gündüz 
veya gece, en çok değer verdikleri 
faydalardan biridir.”
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Zürih merkezli L. Gasser & Co AG Civil 
Engineering, daha küçük inşaat projelerinde 
uzmanlaşmıştır ve bu nedenle sıkıştırma 
görevleri için titreşimli plakalara büyük 
ölçüde güvenmektedir. Şirketin karşılaştığı 
ana şantiye zorluğu, Ammann’ın bir rakibi 
tarafından üretilen bu plaka kompaktörlerinin 
bakımıydı. Çok fazla bakım gerektirdiler, 
bu da sahip olma maliyetlerini artırdı ve 
gerektiğinde sık sık kullanılamaz hale getirdi.

Üçüncü nesil bir aile şirketi olan L. Gasser, 
kısa bir süre önce ammann APH 65/85 
Hidrostatik titreşimli Plaka Kompaktörüne, 
bakım sorunlarını azaltmak ve elbette 
sıkıştırma gücü sağlamak için başvurdu. 
Bir silindir genellikle şirketin projelerinde 
kullanılmak üzere çok büyüktür. Şantiyeler, 
iyi bir sıkıştırma çıkışına sahip olan ve zemini 
hızlı bir şekilde kaplayan, ancak yine de 
daha küçük projelere uyan titreşimli plakalar 
gerektirebilir.

L. Gasser, Ammann kompaktörünü, 
rekabetçi modellerle nasıl karşılaştırıldığını 
görmek için Zürih’teki “Im Wiesenbeetli” 
konulu bir yenileme projesi üzerinde 
çalışmaya dahil etti. Taban seviyesindeki 
tabakalar bir hafta önce hazırlanmıştı ve 
Ammann makinesi yüzey tabakası için çakıl 
sıkıştırmada mükemmeldi.

 Birkaç gün sonra ekip, yeni bir bina 
kompleksine su temini için bir çukuru 
sıkıştırmak için APH’Yİ kullandı. APH, 
2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde 
dar bir çukura mükemmel bir şekilde sığdı.

Plaka ilk önce 1 metre derinliğinde bir 
dolgu malzemesi tabakasını sıkıştırdı. 
Daha sonra başka bir metre malzeme 
yerleştirildi ve APH bu tabakayı sıkıştırdı 
ve açmayı kapattı.

Darlık, sadece bir plaka kompaktörünün 
sipere erişmesine izin verdi, ancak bu tür 
derin tabakaları sıkıştırmak için büyük 
bir kuvvete ihtiyaç vardı. APH 65/85, bu 
tür şantiyeler için harika bir yardımcıdır. 
Plaka, benzersiz üçlü şaftlı uyarıcı sistemi 
sayesinde boyut sınıfında en iyi sıkıştırma 
performansını sunar. Makine son derece 
iyi performans gösterdi ve sıkıştırma 
hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmak için bol 
miktarda güce sahipti.

Kompaktör, standart uzatma plakaları 
ile 700 mm çalışma genişliğine sahiptir. 
Uzatma plakalarının basit ve hızlı bir 
şekilde çıkarılmasıyla, çalışma genişliği 
700 mm’ye düşürülebilir, bu da L. Gasser’in 
sıklıkla çalıştığı kompakt alanlara ideal bir 
uyum sağlar.

Sıkıştırma, herhangi bir şantiyede çok 
önemlidir ve su temini çukuru ile “Im 
Wiesenbeetli” projesi bir istisna değildi.

 
APH 65/85, bu projenin ihtiyaç duyduğu 

gücü ve istikrarlı kapsamı sağladı. Ustabaşı 
Amit İsmaili liderliğindeki ekip, zorlu işlerde 
çok önemli olan makinenin sıkıştırma 
performansını, kullanım kolaylığını ve 
hassas yönlendirilmesini takdir etti. İsmaili, 
“plakanın sıkıştırma gücü olağanüstü” 
dedi. “Derin katmanları daha az geçişte 
sıkıştırmamıza yardımcı oluyor.” Buna ek 
olarak, plaka, operatöre ulaşan istenmeyen 
titreşim miktarını en aza indirgemek, stres ve 
yaralanma riskini azaltmak için tasarlanmıştır.

Ancak performans, kontrol ve konfor 
denklemin sadece bir parçasıydı. L. Gasser 
yönetim ekibi bakım ihtiyaçları ve ilgili 
maliyetler konusunda endişeliydi.

Ammann kompaktörlerinin arıza süresini 
azaltmak için tasarlandığını çabucak 
öğrendiler. Ammann APH plakaları, 
makineleri V kayışı olmadan çalıştıran ve 
bileşenin aşınma ve bakım maliyetlerini 
ortadan kaldıran bir hidrolik sisteme sahiptir.

Ammann kompaktörünün diğer önemli 
parçaları bakım gerektirmez. Sıvı değişim 

İSVİÇRELİ YÜKLENİCİ, VERİMLİ 
BAKIMIN KAZANÇLI OLDUĞUNU 

FARK EDİYOR

Sıkıştırma çıkışı, plaka kompaktörlerinin değerlendirildiği standarttır. Bununla birlikte, 
şantiyedeki süreleri sık bakım ihtiyacı ile sınırlı ise, makineler çok az değere sahiptir.

APH 65/85 Hidrostatik Titreşimli Plaka Kompaktörü dar 

çukurlara mükemmel uyum sağlar.
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Özellikleri & Avantajları

• Ammann’ın güçlü kompaktörleri, istenen 

sıkıştırma hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşır

• Yüksek manevra kabiliyetine sahip makineler, 

ulaşılması zor yerlerde güvenli ve hassas 

kontrol sağlar

• Çok yönlülüğü artırmak ve geniş bir 

uygulama yelpazesine uyacak seçenekler 

eklemek kolaydır

• Yüksek çalışma hızları açık alanlarda 

verimlilik sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLER:

APH 65/85
MAKİNE AĞIRLIĞI:

471 kg

MAKSİMUM TİTREŞİM FREKANSI:

55 Hz

MAKSİMUM MERKEZKAÇ KUVVETİ:

65 kN

aralıkları da geniştir, bu da yeni sıvıların satın alınması ve 
eskilerin bertarafı için maliyetleri azaltır.

APH 65/85’in bazı önemli özellikleri: 
• Patentli üçlü şaftlı uyarıcı sistem, plaka hareketini 

tutarlı tutar, bu da ağır, yapışkan topraklarda bile 
pürüzsüz hareket sağlar ve dik derecelerin zahmetsizce 
üstesinden gelmeye yardımcı olur. Tüm APH makineleri 
etkileyici dağcılardır ve doymuş alanları doldururken 
bile bunu yapabilirler – rekabetçi ürünleri durma 
noktasında bırakabilecek işler. 

• Ammann Orbitrol direksiyon, santrifüj ağırlıklarının 
ayarlanmasını kontrol eder ve çalışma alanında daha 
fazla doğruluk sağlarken düzgün ve kolay bir yön 
değişimi sağlar. Makine hızı ve yönü, yönlendirme 
kontrol kolunun basit bir dönüşü ile ayarlanabilir. 
Makine ayrıca gezinebilir ve daha zorlu alanlar için 
yerinde sıkıştırma sağlayabilir. Ek olarak, bu sistem 
köşelerde ve diğer dar noktalarda üretkenliği artırmaya 
yardımcı olur. 

• Tamamen hidrostatik bir tahrik sistemi, bir V kayışı ve 
bir santrifüj debriyaj ihtiyacını ve onlarla birlikte gelen 
bakımı ortadan kaldırır. Bir hidrolik motor eksantrik 
milleri tahrik eder. 

• APH plakaları için standart el kılavuzu, el-kol titreşimini 
en aza indirmek için izole edilmiştir. 2.5 m/s2’nin 
altındaki seviyeler, operatörlerin en iyi konforla daha 
uzun vardiyalarda çalışmasını sağlar. Titreşim seviyeleri 
o kadar düşüktür ki, güvenlik kodları operatörün 
çalışma saatlerini belgelemeyi gerektirmez.

Patentli üçlü şaftlı uyarıcı sistemi, plaka kompaktörünün kontrol edilmesini kolaylaştırır.
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AMMANN MAKİNELERİ: 
OPERATÖRLERİN BAŞARILI 

OLMASINA YARDIMCI OLUYOR

Operatörler inşaat işletmelerinin başarısı için gereklidir. Sonunda, kalite, 
verimlilik, üretkenlik, maliyet tasarrufu ve daha fazlasını sunarlar. Bununla 

birlikte, istenen sonuçları elde etmek için doğru ekipmana da ihtiyaçları vardır.

Ekipman teknolojik olarak gelişmiş olmalı, 
ancak onu kontrol edenleri şaşırtacak veya 
korkutacak kadar karmaşık olmamalıdır. 
Bunun yerine, teknoloji arka planda karmaşık 
görevleri sessizce yerine getirmeli, operatörler 
ise makinelerde yerleşik değeri zahmetsizce 
kullanmalıdır.

Ammann ekipmanı, operatörlerin başarılı 
olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
Bu, çalışılan vardiyası boyunca onları canlı 
tutan kullanıcı dostu kontrol ve konfor içerir. 
Ammann makineleri ayrıca çalışma süresini en 
üst düzeye çıkarmak için kolay bakım sağlar.

İşte Ammann’ın inşaat makinelerini 
kontrol edenlere yardımcı olma yollarından 
bazıları:

Ammann Sıkıştırma Uzmanı (ACE)
Ağır asfalt ve toprak kompaktörlerinin 

yanı sıra titreşimli plakalar, ek kompaktörler 
ve hendek silindirleri gibi hafif ekipmanları 
içeren Ammann sıkıştırma makineleri, tüm 
hedeflere ulaşılmasını sağlamak için akıllı 
teknolojiyi kullanır.

Önemli teknolojik ilerlemelerden biri, 
operatörlerin şantiyenin başka bir alanına 
geçmeden önce sıkıştırmanın sağlandığını 
doğrulamasına yardımcı olan Ammann 
Compaction Expert (ACE) ‘ dir. 

Kolay Anlaşılır Makine Ekranları
Yeni ARS zemin kompaktörleri de dahil olmak 

üzere Ammann ağır sıkıştırma makinelerinin 
çoğunluğu, son derece düşük ses seviyelerine 
ve entegre ROPS çerçevelerine sahip birinci 
sınıf, konforlu kabinlere sahiptir. Direksiyon 
simidine entegre edilmiş çok fonksiyonlu 
makine ekranı, operatöre yağ basıncı, motor 
sıcaklığı, sıvı seviyeleri ve daha fazlası dahil 
olmak üzere temel göstergelere hızlı ve kolay 
bir genel bakış sağlar.

Elektronik Sürücü Kolları
Çoğu ağır Ammann kompaktörü, makinenin 

çalışması sırasında düzgün bir şekilde 
başlatılmasını ve durmasını sağlayan gelişmiş 
tahrik kontrolünü kullanır. Bazı ağır Ammann 
asfalt kompaktörlerinde, bir elektronik tahrik 
kolu, yeni yerleştirilmiş döşemenin zarar 
görmesini önleyen yumuşak geçişler sağlar.

Hızlı ve Basit Servis
Hem hafif hem de ağır Ammann sıkıştırma 

makineleri, bakım ve servis noktalarına kolay 
erişim sağlar, operatörlerin gerekli görevleri 
yerine getirmelerine ve hızlı bir şekilde işe 
geri dönmelerine yardımcı olur.

Ağır kompaktörler, tüm bileşenleri 
erişilebilir hale getirmek için yerden 
ulaşılabilen boşaltma deliklerine 
ve eğilebilir kabinlere ve motor 
davlumbazlarına sahiptir.

Bazı hafif ve ağır kompaktörler, 
çeşitli bileşenlerin aletsiz bakımını 
sağlar. Ek olarak, su tankları ve 
asfaltlama pedleri gibi hafif 
ekipman seçenekleri, tek bir 
alete bile ihtiyaç duymadan 
monte edilebilir veya 
çıkarılabilir. 

Servis Videoları
Bazen bir video en iyi hikayeyi anlatır. 

Operatöre Ammann servis ve bakım 
süreçlerinde yol gösteren çeşitli videolar 
vardır. Videolar hikayeyi diyalogsuz 
anlatır, böylece dünyanın herhangi bir 
yerindeki herkes faydalanabilir.

Kullanıcı dostu makine ekranları, deneyimsiz operatörlerin 

deneyimli profesyoneller gibi performans göstermelerine 

yardımcı olur.

Bazı Ammann titreşimli 

Plaka Kompaktörlerinde 

el-kol titreşim seviyeleri 

endüstrideki en düşük 

seviyededir – 2.5 m / sn 2’den az.

İlgili videoyu izlemek için 
lütfen buraya tıklayın.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Üç Şaftlı Uyarıcı Sistemi
Ammann, patentli üç şaftlı uyarıcı sistemi ile 

plaka sıkıştırmasında teknolojik lider olmaya 
devam ediyor - bu çok takdir edilen bir özelliktir. 
Bu sistem, plakaların hareketinin istikrarını 
korur, bu da ağır, yapışkan topraklarda bile 
pürüzsüz bir hareket sağlar ve kompaktörlerin 
dik derecelerin kolayca üstesinden gelmesine 
yardımcı olur.

Çok Yönlülük
Ammann makineleri çok yönlü olacak şekilde 

tasarlanmıştır ve birçoğu birden fazla görevi 
yerine getirebilir. Örneğin, Ammann ARW 
Walk-Behind silindirleri iki genişlik sağlar: toprak 
ve agregalar için yüksek bir ayar ve asfalt için 
düşük bir ayar..Geleneksel olarak, filo sahipleri 
bu kadar çeşitli genişliklere erişmek için iki ayrı 
makine satın almak zorunda kaldılar.

Ammann ARW serisi ile operatörün genişlikleri 
ve uygulamaları değiştirmek için sadece bir 
düğmeye basması gerekir.

Orbitrol Direksiyon
Ammann’ın hafif sıkıştırma makinelerinde 

Orbitrol direksiyonu olağanüstü manevra 
kabiliyeti sağlar. Orbitrol direksiyon, santrifüj 
ağırlıklarını ayarlar ve düzgün ve kolay bir yön 
değişimi sağlar.

Düşük El-Kol Titreşimi
Kılavuz kolu için özel bir montaj yöntemi, 

azaltılmış HAV için anahtardır. Montaj, titreşimi 
izole eder ve operatöre ulaşmasını önleyerek 
hem konforu hem de güvenliği önemli 
ölçüde artırır.

Operatörler, azalmış HAV’ın 
makineyi çalıştırdıkları andan itibaren 
farkedildiğini söylüyor.

Patentli üç-şaftlı uyarıcı sistemi, olağanüstü sıkıştırma 

performansı ve tırmanma kabiliyeti sağlar.

Bazı Ammann titreşimli 

Plaka Kompaktörlerinde 

el-kol titreşim seviyeleri 

endüstrideki en düşük 

seviyededir – 2.5 m / sn 2’den az.

Konfor özellikleri, operatörleri vardiya boyunca canlı tutar.

AMMANN.COM 13
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Amaç, tesisin çalışmasını kolaylaştırmaktır, 
bu da operatörün malzeme kullanımını, 
yakıt tüketimini ve diğer maliyetleri azaltan 
verimliliklere erişmesine yardımcı olur. Ek 
destek programları, operatörlerin çalışma 
süresini en üst düzeye çıkarmasını ve kaliteyi 
de sağlar. 

İşte Ammann’ın asfalt karıştırma 
tesislerinin operatörlerine yardımcı olma 
yollarından bazıları:

As1 Kontrol Sistemi
Bu gelişmiş kontrol sistemi tesisin beynidir. 

Teknolojik olarak gelişmiştir, ancak aynı 
zamanda kolay ve kolay kullanım sağlar. 
Tescilli sistem, malzeme atıklarını ve enerji 
tüketimini azaltırken kaliteyi artırır. Çeşitli 
farklı modüller, üretim sürecinin belirli 
alanlarına yoğunlaşarak operatörlerin temel 
hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.

Operatör Kulübü
Operatör kulübü, Ammann tesislerinde 

çalışan bireylere açıktır. Kulüp, üyelere 
eğitim indirimleri, ticaret fuarlarındaki VIP 
etkinliklerine ücretsiz giriş ve Ammann 
Müşteri dergisine abonelik ve diğer 
avantajlar sunmaktadır. Kulübe katılmak 
için hiçbir ücret gerekmez.

Belki de grubun önemli bir bileşeni 
operatör kulübünün blogudur, bu, 
tesisleri kontrol edenlere büyük 
ve küçük zorlukların üstesinden 
gelmelerine yardımcı olan değerli 
bir iletişim aracıdır. Blog yazılarını 
yazan Ammann eğitmenleri, tesis 
operatörlerinin karşılaştığı en son 
trendler ve sorunlar hakkında 
güncel bilgiler vermektedir. 

Bu eğitmenler dünya 
çapında sayısız tesis alanını 
ziyaret ettiler ve bitkileri 

yönetenlerin karşılaştığı engelleri ilk elden 
gözlemledirler.

Paylaştıkları içgörü, herhangi bir 
asfalt karıştırma tesisi modelinin 
çalışmasını iyileştirebilir.

OPERATÖRÜ İLK SIRAYA KOYMAK

Ammann’da operatör, asfalt karıştırma tesisi kontrol sistemini ve satış sonrası 
girişimleri tasarlarken de ön plana çıkıyor.

Operatör Kulübü, Ammann tesislerinde çalışan bireylere açıktır.
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Endonezya’nın Lampung eyaletindeki Way 
Kambas Milli Parkı, Sumatra kaplanlarına, 
fillere, gergedanlara ve nadir kuşlara ev 
sahipliği yapmaktadır.

Park ayrıca nadir vahşi yaşamı korumak 
için gerekli fonları sağlayan birçok ziyaretçiyi 
de cezbetmektedir. Turizmi destekleyen 
ve hassas habitatın korunmasını sağlayan 
yolların değiştirilmesi ve genişletilmesi 
gerekiyordu.

Ammann müşterisi PT. Usaha Remaja 
Mandiri, proje için karışım üretmek için bir 
Ammann ABA 240 Unibatch asfalt karıştırma 
tesisi kullandı.

PT. Usaha Remaja Mandiri’nin Başkanı 
Hengki Widodo, “ABA UniBatch ve baghouse 
filtresinin kullanımı, tesisin tozsuz çalışmasını 
sağladı” dedi.

 

“ABA Unibatch’ın sıcak karışım ürünü daha 
temiz ve kalitesi daha iyi. Karışım bile farklı 
görünüyor-daha parlak görünüyor.”

Tesisin, Pt. Usaha Remaja Mandiri 
personeli tarafından not edilen çevresel 
faydaları arasında:

• Tesis, operatörleri potansiyel sorunlara 
erken uyaran, verimliliği ve güvenliği 
artıran sensörlerle donatıldı.

• Bacadan sadece beyaz buhar 
görülebiliyordu. Bir operatör, Widodo’nun 
gözlemini yineleyerek “toz yoktu” dedi.

• Yakıt verimliliği olağanüstü oldu.
• Karışım uzun süre ısıyı korudu. 2-3 saatlik 

taşıma sırasında sadece yaklaşık 5 ° C 
kayıp oldu. Bu ısı tutma, karışımın daha 
düşük sıcaklıklarda üretilmesini sağlayarak 
yakıt tüketimini ve emisyonlarını azalttı.
 

ABA UniBatch, Endonezya’da faaliyet 
gösteren en yüksek kapasiteli tesistir. 3.3 
tonluk karıştırıcıya sahip ilk fabrikadır.

Tesis ayrıca, karışımın 50 hektarı 
(500.000 m2) kaplaması gerektiğinden, 
saatte 170 ton çıktı ile aynı zamanda oldukça 
üretkendir de.

Operatörlerden biri de kontrol kolaylığını 
övdü. “Tesis çok kullanıcı dostu ve otomatik 
ayarlar çok doğru” dedi.

Way Kambas, dünya çapında yaklaşık 
50 ASEAN miras Parkından biridir. Bu tür 
belirlenmiş parkların amacı, özellikle hassas 
biyoçeşitlilik alanlarını korumaktır. Park, nesli 
tükenmekte olan kuşları ve orada yaşayan 
hayvanları kurtarmaya odaklanmıştır.

AMMANN TESİSİ ENDONEZYA MİLLİ 
PARKI’NA ÇEVRESEL FAYDALAR 

GETİRİYOR

Bir Ammann asfalt karıştırma tesisi, projenin çevresel etkisini en aza indirirken Endonezya’da hassas bir 
milli park için yeni altyapı oluşturmaya yardımcı oldu.

Ammann ABA UniBatch, Endonezya’da faaliyet gösteren en yüksek 

kapasiteli asfalt karıştırma tesisidir.

ABA UNIBATCH

Özellikleri & Avantajları

• 100 ton/saat ila 340 ton/saat arasında geniş çıkış aralığı

• En yüksek performans ve ekonomik verimlilik ile birlikte 

maksimum özelleştirme seçenekleri

• Taşıma kolaylığı sağlayan karıştırma kulesi modülleri ile 

dünya çapında kullanım için tasarlanmıştır

• Sağlam, denenmiş ve test edilmiş teknoloji

• Boya pigmenti, lifler ve Ammann köpüğü gibi katkı 

maddeleri için isteğe bağlı yem

• Çok sayıda seçenek ile takılabilir ve uzatılabilir

• Gelecekteki seçeneklerin ve teknolojilerin kolay 

entegrasyonu için tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 100 - 340 t/saat

KARIŞTIRICI ÖLÇÜSÜ: 1.7 t - 4.3 t

SICAK AGREGA SİLOSU: 29 t - 40 t

SICAK KARIŞIM SAKLAMA SİLOSU:  

2 bölmede 40 t veya 30 t 

KONTROL SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ: RAC / RAH50 / RAH60
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Ammann, her müşterinin benzersiz olduğunu ve ele alınması 
gereken belirli iş kaygılarına sahip olduğunu bilir. Bu, uzmanlarımızın 
bir müşterinin özel ihtiyaçlarını ve amaçlarını hedefleyen kontrol 
sistemi modülleri geliştirmelerine yol açmıştır. Bunu en çok kullanılan 
modüllerden bazıları takip ediyor.

As1 Kontrol Sistemi iş dünyasında en iyisidir. Kullanımı kolaydır 
ve operatörlerin başarılı bir şekilde yüksek kaliteli bir karışım 
üretmelerine yardımcı olur. Sistem aynı zamanda verimlilik 
ve geri dönüştürülmüş asfaltın (RAP) sorunsuz entegrasyonu 
sayesinde maliyetleri düşürür.

AS1 KONTROL SİSTEMİ 
MODÜLLERİNİN 
KABİLİYETLERİ 

Asfalt Üreticilerinin Özel İhtiyaçları

Entegre Bakım Yönetimi
Entegre bakım yönetimi (IMM) modülü, tesis bakımını planlamak ve 

izlemek için harika bir araçtır. Kullanıcı modülü özelleştirebilir ve zamana, 
çalışma saatlerine ve malzeme miktarlarına göre yapılması gereken 
görevlerin bir takvimini oluşturabilir. Görevler kolay personel takibi 
için bir zaman çizelgesinde görüntülenir. Bu araç aynı zamanda hiçbir 
parçanın şansa bırakılmamasını sağlar. Görevler, gerekli zaman, sorumlu 
personel ve referans belgeleri veya multimedya video dosyaları da dahil 
olmak üzere ayrıntılı adım adım talimatlardan oluşur. Personel modül 
aracılığıyla yönetilebilir ve çalışma zamanlarının maliyeti de izlenebilir.

IMM, videolar ve kullanım kılavuzları gibi destek materyallerine erişim 
sağlar. Bu, bakım için gerekli olan veya gerekli olacak olan maliyetlere 
genel bir bakış sağlar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Bakım programları
• Olay tabanlı görevleri planlar
• Tüm gelecek görevleri listeler
• İlişkili maliyetleri takip eder
• Ayrıntılı çalışma talimatları atar
• Kılavuzlar ve videolar aracılığıyla destek sunar

Bakım Yönetimi

Dinamik Geri Dönüşüm Ekleme
Dinamik Geri Dönüşüm Ekleme (RAD) modülü, operatörlerin yüksek 
kaliteli, uzun ömürlü bir karışım oluşturmak için RAP’i düzgün 
bir şekilde birleştirmesini kolaylaştırır. RAD modülü, %0’dan 
mümkün olan maksimum RAP miktarına kadar değişen karışımlara 
uygulanabilen tek bir tarif kullanır.

Tarif Sihirbazı bu işlem için çok önemlidir. Operatör sadece RAP 
malzemesinin özelliklerini sihirbaza girer ve bu tarifte kullanılan 
işlenmemiş malzemelere karşılık gelen azalmasını hesaplar. Üretim 
sırasında operatör, karıştırma sırası alanında bir kaydırıcı kullanarak 
RAP kullanımını toplu olarak ayarlayabilir. Parti protokolü, parti başına 
her RAP ve işlenmemiş malzeme parçasını ayrıntılı olarak gösterir.

Sihirbaz kantitatif özelliği hesaplar: ne kadar RAP kullanılır. Gelişmiş 
bir sihirbaz ayrıca nitel özelliği ayarlayabilir ve hedef halka ve top 
değerine veya penetrasyonuna göre katkı maddeleri veya yumuşak 
bitüm ekleyebilir. RAP özellikleri değişirse, kullanıcı bu malzemeyi 
kullanan tarifler hakkında otomatik olarak bilgilendirilir. Mümkün 
olduğunda, otomatik yeniden hesaplamalar yapılır.

Dinamik Geri Dönüşüm Ekleme (RAD) modülü, operatörlerin yüksek 
kaliteli, uzun ömürlü bir karışım oluşturmak için RAP’i düzgün bir 
şekilde birleştirmesini kolaylaştırır. RAD modülü,
%0’dan mümkün olan maksimum RAP miktarına kadar değişen 
karışımlara uygulanabilen tek bir tarif kullanır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Reçete giriş işlemi boyunca operatöre rehberlik etmek 

için entegre bir sihirbaz kullanır
• Tek bir tarifle çok sayıda RAP oranını destekler
• Üretim sırasında RAP oranını ayarlamak için sürgülü 

kontrolleri içerir

Dinamik Geri Dönüşüm

İlgili videoyu izlemek için 
lütfen buraya tıklayın.

https://www.ammann.com/tr/plants/automation-software
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EK MODÜLLER
Enerji 

maliyeti
Bakım 

maliyeti
Verimlilik Kalite 

KAMYON YÜKLEME √ √

KAMYON TARTI √

DİNAMİK GERİ DÖNÜŞÜM EKLEME √

GRAFİK KALİTE RAPORU √

EXCEL EKLENTİSİ √ √ √ √

BAKIM YÖNETİMİ √ √

ÜRETİM ÖRNEK ÇİZELGELEME √ √

ECOVIEW √

PİK YÜK YÖNETİMİ √

MESAJLAŞMA √ √ √

Q PLANT AGENT √ √

ERP İÇİN PLANTX VERİ ARAYÜZÜ √

Mesajlaşma
Yeni piyasaya sürülen as1 mesajlaşma modülü, e-postaların as1 
kontrol sisteminden otomatik olarak gönderilmesini sağlar. Üç tür 
mesaj mümkündür: alarmlar, karşı olaylar ve PDF belgeleri. Sadece 
bir alıcı listesi oluşturun ve bunları gruplar halinde birleştirin. Kullanıcı 
hangi bilgilerin otomatik olarak gönderileceğini ve hangi gruba 
gönderileceğini seçer. Örneğin, fabrika yöneticisi otomatik olarak 
günlük bir rapor alacak, malzeme yöneticisine bileşen kullanım 
istatistikleri gönderilecek ve laboratuvar personeline ayrıntılı toplu iş 
protokolleri e-postayla gönderilecektir. Bakım ekibiniz, belirli çalışma 
saatlerine ulaşıldığında haberdar olmak isteyebilir, böylece buna göre 
plan yapabilirler. Çağrı servis ekibi gece alarmları almak isteyebilir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Standart PDF raporlarını e-posta ile otomatik olarak gönderir
• Alıcı gruplarını doğrudan as1’de tanımlar
• Sadece as1’in internete bağlı olmasını gerektirir

Mesajlaşma

Excel Eklentisi
Ammann, kapsamlı veri değerlendirmesi için bu modülü sunar. Bu, 

standart as1 raporlarının geniş menüsünün bir uzantısıdır. Bu usta araç, 
Excel elektronik tablo programınızı as1 özellikli hale getirir. Bu eklenti, 
belirli veri kümelerinin istediğiniz gibi işlenebileceği bir ağ üzerinden 
Excel’e aktarılmasını sağlar. Proseslerinizin ayrıntılı değerlendirmeleri 
ve optimizasyonu için kendi tesis kontrol panelinizi oluşturun veya 
derinlemesine analiz edin. Bu modül, tanımlanan setler arasında 
aşağıdaki veri setlerini kullanıma sunar; üretim istatistikleri, bileşen 
kullanımı ve RAP, karışım sıcaklığı raporları, bitüm teslimatları, as1 
EcoView ve Peak Load verileri, karşı olaylar, alarmlar raporu, depolama 
içeriği, numune listeleri, bakım maliyetleri (planlanan ve gerçek), parti 
verileri ve yükleme listeleri.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• As1 veritabanından veri seçer ve değerlendirme için Excel’e aktarır
• Yeni oluşturulan verileri tek bir tıklama ile sorunsuz bir şekilde 

entegre eder
• Tüm bireysel değerlendirmeleri tek bir güvenilir araçta birleştirir

Ammann UniBatch Asfalt Üretimi

Kullanılabilirlik. Modüller en son as1 sürümünde mevcuttur. Önceki sürümler her 

zaman aynı işlevselliğe sahip olmayabilir. Bazı modüller ek donanım veya istemci 

tarafı yazılımı gerektirir. Daha fazla bilgi için satış ortağınızla iletişime geçin.

Daha fazla as1 modülü
Diğer birçok as1 modülü mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

• as1 Ecoview – Karıştırma tesisinin ne kadar ekolojik 
işletildiğini gösterir ve trendleri gösterir

• as1 LoadOut – verimli kamyon yüklemesi için
• as1 Tartım Sistemi – as1’den teslimat notları oluşturur
• as1 Sipariş Yönetim Sistemi – müşteriler, şantiyeler 

ve araçlar gibi siparişler için ek ana verilerle çalışmanıza 
olanak sağlar

• as1 Pik Elektrik Yükü Yönetimi (PLMe) – elektrik 
tüketimindeki pahalı ani artışları önler

• as1 Pik Gaz Yükü Yönetimi (PLMg) – gerçek gaz 
tüketimini gösterir

• as1 Qualiview (GQR) – karışım kalitesini belgeler
• as1 Örnek Planlama (PSS) – size örnekleme 

gereksinimlerini hatırlatır
• as1 Veri Arayüzleri – verileri doğrudan as1’den ERP 

sisteminize aktarın
• as1 Q Plant Agent – buluttaki verilere köprünüz
• as1 ARGON View – akıllı ve modern bir tesis süreci 

kullanıcı arayüzü
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HABELER & ETKİNLİKLER

Beton İş Mobil Hale Geliyor
Nairobi merkezli Jilk Construction Co. kısa 

bir süre önce, yüksek üretim potansiyeline 
sahip bir mobil tesis olan Ammann CBT 60 SL 
Elba Beton karıştırma tesisini satın aldı.

Jilk Direktörü Sammy Maina, “Nairobi ve 
Kenya’nın diğer bölgelerinde daha büyük 
projeler elde etme sürecindeyiz ve bu tesisi 
bu şantiyelerde kullanacağız” dedi.

TCMB 60, saatte 60 m3 üretim 
kapasitesine sahiptir.

Maina, “normalde Kenya’da 60 metreküp 
daha büyük bir kapasite olarak kabul edilir 
ve en yaygın üretim kapasiteleri saatlik 30 ila 
45 metreküptür” dedi. “Amacımız bu tesisin 
kapasitesini kullanmak için büyük projeler 
elde etmektir.”

Maina, “normalde Kenya’da 60 metreküp 
daha büyük bir kapasite olarak kabul edilir 
ve en yaygın üretim kapasiteleri saatlik 30 ila 
45 metreküptür” dedi. “Amacımız bu tesisin 
kapasitesini kullanmak için büyük projeler 
elde etmektir.”

Sri Lanka Projesini Yolda Tutmak
Sri Lanka’nın Colombo kentinde bulunan 

NEM Construction, kısa bir süre önce 
matara’dan Beliatta’ya kadar Güney 
otoyolunun genişletilmesi için sıkıştırma 
çalışmalarını tamamladı. Proje sıkı bir zaman 
dilimindeydi-kötü hava koşulları nedeniyle 
hızla daha zorlu hale geldi.

Kasım ayında tamamlanan yeni yol, 30 km 
uzunluğunda ve 25 metre genişliğindedir. 
Asfalt sıkıştırma işlemi dört adet Ammann 
AP 240 Pnömatik Silindir ile gerçekleştirildi. 
Ammann’ın air-on-the-run sistemi, lastik 
basıncını kabinden ayarlamayı mümkün kıldı.

NEM Yönetim Kurulu Başkanı Raja 
Nanayakkara,” kullanımı kolay ağır hizmet 
tipi bir makine “ dedi. “Hidrolik direksiyon 
ve otomatik şanzıman ile çalışma süresini en 
aza indiriyor. Fren sistemi verimli ve görüş iyi. 
Sürüş pozisyonları kolayca değiştirilebiliyor.”

Nairobi şirketi, arazi projelerine destek olmak için beton karıştırma tesisine güveniyor.

Ammann’ın air-on-the-run sistemi, 

lastik basıncını kabinden ayarlamayı 

mümkün kıldı.
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Tarmat İçin Sıkı Takvim
Tarmat Ltd. hevesle Cochin havaalanı 

pistinin yeniden inşasını üstlendi, ancak bu 
Hint inşaat şirketinin bu işin kolay olmasını 
beklediği anlamına gelmiyor.

Mumbai merkezli Tarmat’ın kurucusu 
Jerry Varghese, “aktif bir pist inşaatından 
daha büyük bir işgücü ve makine testi 
yok” dedi.

Proje, her gün ve beş saatlik bir çalışma 
süresinde 3000 ton asfalt karışımı 
yerleştirilmesini gerektirdi.

Tarmat, projede iki Ammann ABC 140 
ValueTec asfalt karıştırma tesisi ve bir 
Ammann püskürtücü kullandı. İşin çoğu 
dört ay içinde tamamlandı – beklenen 
sürenin yarısı.

Varghese, “başarının en önemli 
faktörlerinden biri, üretken saatlerimizi 
bir dakika bile kaçırmamamızdır.” 
dedi. “Cochin havaalanı Pisti 
projesindeki başarımıza vesile olan bu 
yüksek üretkenliği Ammann India ve 
çalışanlarına atfedeceğim.”

Ammann Kompaktörleri Distribütörü 
Porter Equipment

Porter Equipment Australia şu anda Ammann 
hafif ve ağır sıkıştırma ekipmanlarının özel 
yetkili Avustralya distribütörüdür.

Ammann Australia Genel Müdürü Paul 
Vandersluis, “Dağıtım anlaşmasının ulusal statüye 
genişletilmesi sayesinde mevcut müşterilerimize 
satış sonrası ve servis desteği sağlamasına 
ve Amman’ın daha büyük bir kapsama alanı 
sağlanmasına olanak tanıyor” dedi.

Porter Equipment Australia hem 
perakende hem de satış sonrası hizmetler 
sunmaktadır. Ürünler arasında, toprak ve 
asfalt sıkıştırmasında kullanılan silindirler de 
dahil olmak üzere tokmaklar, titreşimli plaka 
kompaktörleri ve ağır makineler bulunuyor.

Yeni Zelanda ve Avustralya’daki Porter 
Equipment Genel Müdürü Darren Ralph,” 
Porter Equipment Australia, bu premium 
sıkıştırma ekipmanını tüm Avustralya 
pazarına sunmak için ammann ile Ulusal 
olarak işimizi genişlettiğimiz haberinden bir 
kez daha heyecan duyuyor “ dedi.

Mumbai’deki Cochin Havaalanındaki çalışmaların çoğu, ayrılan sürenin yarısında tamamlandı.

Porter Equipment, Ammann tokmakların, titreşimli plaka 

kompaktörlerin ve daha ağır makinelerin de satışını yapıyor.
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ENGELLER Mİ? 
SORUN DEĞİL

AMMANN ARX 4-2 HAFİF 
TANDEM SİLİNDİRLER
Ammann ARX Hafif Tandem silindirler, hedefin zemini hızlı bir şekilde 
örtmek olduğu açık alanda üstün başarı gösterir. Ancak diğer şantiyeler, verimliliği 
kaybetmeden bordürler gibi engellere karşı sıkı çalışabilen bir kompaktör gerektirir.

Ammann ARX Serisi Hafif Tandem Silindirler her iki tip işler için de uygundur. Açık 
alanlarda çalışırken hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmak için endüstri lideri sıkıştırma 
çıktısına sahiptirler. Engeller bir faktör olduğunda, silindirler hattan ofset sıkıştırmaya hızlı 
bir şekilde geçebilir ve operatörlere daha iyi görüş ve hassasiyet sağlar.

DIĞER ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• Kubota’nın en yeni EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f motoru

• Özellikle asfalt işlerinde önemli olan yumuşak başlatma ve 
durdurma için elektronik tahrik kolu

• Optimum verimlilik için Akıllı Sıkıştırma aracı olan isteğe 
bağlı ACEforce

• Kayar koltuklu geniş operatör platformu

• Sezgisel makine kontrolüne sahip basit ve güvenilir 
kontrol paneli

• Şantiyede güvenlik için her yönden mükemmel makine 
görüşü ve LED ışıklar

Daha fazla verimlilik mi arıyorsunuz? İş günü bittiğinde, servis çalışmalarının hızlı bir şekilde 
tamamlanmasını sağlamak için bakım noktalarına zeminden kolayca erişilebilir.

Bugün kaydolun ve müşteri dergimizin bir sonraki sayısını alın.

• Uzmanlarla özel röportajların tadını çıkarın
• Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerden zorlayıcı 

referansları okuyun
• Yeni ürünler ve teknoloji ile güncel kalın

KAÇIRMAYIN!

http://www.ammann.com/tr/news-media
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