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É encorajador ver imagens de usinas e máquinas 
a funcionar, mesmo quando todos nós enfrentamos 
obstáculos que nunca imaginámos há um ano atrás. 
Muitos de nós encontraram uma forma de continuar 
a trabalhar, apesar dos desafios globais.

Na Ammann, também estamos trabalhando. Por 
exemplo, continuamos a avançar com a nossa iniciativa 
de estradas verdes, que tornará todo o processo de 
construção de estradas mais sustentável e mais econômico.

Nesta revista, podemos ver alguns dos progressos realizados. O nosso Vice-
Presidente Executivo da Divisão de Plantas, Dr. Hans-Friedrich Peters, oferece 
um olhar profundo sobre como a produção se tornou mais sustentável - e um 
vislumbre do que está no horizonte.

A compactação - tanto do solo como do asfalto - e a pavimentação estão 
também a tornar-se mais verdes. A nossa recente iniciativa ECOdrop, que reduz 
a quantidade de fluidos necessários para o funcionamento dos compactadores, 
é uma dessas iniciativas. No futuro, faremos esforços semelhantes em outras 
linhas de produtos.

A referência do Dr. Peters às “oportunidades algo ocultas” ressoa realmente 
em mim. As tentativas de limitar as emissões estão amadurecendo, o que 
significa que nem sempre há grandes saltos de progresso a serem feitos. 
É o caso das instalações e usinas de asfalto e concreto.

Ainda assim, uma série de pequenos ganhos pode fazer uma grande diferença. 
Com as usinas, estamos analisando os processos para encontrar formas de 
minimizar as emissões de som, odor e poeira - bem como de COV e CO2. 
Estamos a analisar todas as facetas da construção de estradas para descobrir 
oportunidades também com as máquinas.

Portanto, sim, estamos a trabalhar muito. Tem sido um ano desafiador, com 
certeza. Mas você encontrou formas de se ajustar, e nós também.

Entretanto, desejamos-lhe sucesso contínuo, uma vez que todos nos 
esforçamos por ultrapassar dificuldades sem precedentes. E, estou ansioso por 
voltar a encontrar vocês face a face. O tempo está a chegar. Em breve.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

FAZER PROGRESSOS EM 
MEADOS DOS TEMPOS 

DIFÍCEIS
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A Sraloong Construction Co. na Tailândia 
está em atividade há quase 50 anos. Para durar 
tanto tempo, uma empresa tem de tomar 
boas decisões de compra relativamente às 
ferramentas que impulsionam o seu negócio.

Para a Sraloong sediada em Banguecoque, 
isso inclui a aquisição de uma usina 
de mistura asfáltica Ammann ABM 90 
EasyBatch. O governo da Tailândia está 
investindo em infra-estruturas que melhoram 
o transporte de produtos agrícolas e reduzem 
os tempos de viagem em todo o território. 
A Sraloong, com a ajuda da ABM EasyBatch, 
está devidamente posicionada para ajudar a 
fornecer a mistura asfáltica essencial para os 
esforços de construção de estradas.

As autoestradas que permitem estes 
impulsos econômicos encontram-se 
frequentemente em zonas rurais, tornando 
essenciais as usinas móveis de mistura de 
asfalto. As usinas podem fornecer a mistura 
asfáltica necessária, independentemente dos 
locais rurais onde a construção de estradas 
ocorre frequentemente. Podem ser montados 
em pequenas áreas e ser realocadas durante 
os projetos para melhorar o acesso aos 
materiais e reduzir o tempo de transporte.

A usina de asfalto da Ammann está a ser 
posta a trabalhar na expansão da autoestrada 
115, especificamente uma parte que está 
expansão de duas pistas para quatro pistas 
entre Kamphaeng Phet e Phichit. “Este projeto 
consiste em ampliar a estrada de ligação entre 
as partes norte e central da Tailândia”, disse o 
Sr. Theerapat Theeratrakool, diretor da usina 
de asfalto em Sraloong.

A empresa recorreu a Ammann ABM 90 
EasyBatch para maximizar o seu potencial 
durante os trabalhos em curso. A fábrica produz 
65 toneladas por hora na autoestrada 115. Embora 
a usina tenha uma capacidade superior, e toda a 
produção necessária para este projeto em particular. 

A expansão é complicada. “Tinha de ser 
construída dentro de um prazo limitado e 
em circunstâncias COVID-19”, disse o Sr. 
Theeratrakool. “Havia também necessidade de 
ligação a outras estradas, que estavam a ser 
construídas por outros empreiteiros que também 
estavam a expandir de duas para quatro faixas”.

Além disso, as especificações exigiam 
quantidades precisas de material e tamanhos 
de peneiras.

O ABM EasyBatch foi desenvolvida para 
uma transferência rápida e um regresso 
rápido à produção. No que diz respeito aos 
líderes da empresa, a fácil realocação da 
usina de asfalto é o seu maior trunfo.

“Instalamo-nos perto da obra para aumentar 
a produção diária e reduzir o custo do 
pavimento”, disse o Sr. Theeratrakool. “É uma 
usina super móvel em termos de desmontagem 
e montagem”. Apenas dois caminhões são 
necessários para o transporte, o que é uma 
melhoria em relação às marcas concorrentes”.

“O Ammann ABM 90 EasyBatch é a melhor 
escolha para uma fábrica móvel”, disse.

À medida que o trabalho avança, a 
fábrica pode ser realocada para reduzir o 
comprimento e os custos dos deslocamentos 
e acompanhar o ritmo da equipa de 
pavimentação. Essa flexibilidade também 
compensa quando a autoestrada 115 estiver 
concluída e a fábrica tiver de ser transferida 
para um novo canteiro de obras em outra 
parte do país.

O valor da usina de asfalto vai além 
da mobilidade. Tanto a direção como os 
operadores também elogiaram o Sistema de 
Controle as1. “O as1 pode dar as estatísticas 
exatas e armazenar a informação mais de 
um ano”, disse o Sr. Theeratrakool. “Os 
inspetores do Departamento de Estradas 

podem recuperar toda a informação, desde o 
primeiro lote produzido até ao último”.

O Sr. Supachai Naksusuk, operador da 
usina, também elogiou o sistema as1. “Depois 
de ter recebido formação sobre o as1, pude 
facilmente configurar a receita e gerir a usina 
em modo automático”, disse ele.

A usina de asfalto será provavelmente 
deslocada para o centro da Tailândia quando 
a autoestrada 115 estiver concluída. Para 
onde quer que vá, o ABM EasyBatch estará 
pronto para trabalhar - e pronto para se 
mover novamente, conforme necessário.

USINA DE ASFALTO MÓVEL VAI 
PARA ONDE É NECESSÁRIO

ABM EASYBATCH EM AÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA TAILANDESA
ABM EASYBATCH

Características e benefícios

• Realocação e instalação 

extremamente rápidas 

• Pré-montada e testada na fábrica

• Compacta no local e durante o transporte, 

com uma largura máxima de 3 m

• Não são necessárias fundações 

de concreto

• Pode ser instalada sem um guindaste

• As opções disponíveis tornam a usina 

personalizável para aplicações, o que 

é particularmente importante dado o 

uso frequente em locais isolados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 90–140 t/h

MISTURADOR / CONTEÚDO: 1.2–1.7 t

SILO DE AGREGADO QUENTE: 10–15 t

SILO DE ARMAZENAGEM DE 

MISTURA PRONTA: 

Carregamento direto

Opção: lateral 57–120 t 

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC

A medida que o trabalho avança, a usina de asfalto 

pode ser realocada para reduzir as distâncias e os 

custos de transporte acompanhando o ritmo da 

equipe de pavimentacao.
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Ammann e Hangzhou Road & Bridge 
Group estão a fazer mais do que fazer 
asfalto numa instalação em Renhe, um 
subdistrito de Hangzhou - a capital da 
província chinesa de Zhejiang. Eles estão 
mudando a opinião dos colegas no 
comércio de construção de estradas.

“Este centro de produção de mistura de 
asfalto elevou o padrão de toda a indústria”, 
disse Jerry Shang, diretor Regional da 
Ammann China. “Mudou as impressões das 
pessoas de que fazer asfalto é confuso e 
sujo - em vez de uma abordagem moderna, 

limpa, de 
fábrica”.

Hangzhou Road & Bridge tem uma história 
com Ammann, que inclui a compra de uma 
usina de mistura de asfalto UniGlobe 320 
em 2011. Em 2017, a empresa fez outro 
investimento com a aquisição de uma Usina 
de Mistura de Asfalto UniBatch ABA 320.

Centro de Alojamentos Arredores
O ABA UniBatch e o UniGlobe estão no 

coração do centro de Renhe. O centro 
tem uma dimensão muito pequena e está 
localizado numa área densamente povoada, 
sendo necessária a minimização dos níveis 
de ruídos de maior importância.

A limitação das emissões é outra prioridade. 
A Hangzhou Road & Bridge tem de cumprir 
normas ambientais rigorosas estabelecidas 
pelo governo. As usinas da Ammann ajudam 
as empresas a enfrentar tais desafios.

“Tanto Hangzhou Road & Bridge como 
Ammann concordaram com os conceitos 
de produção e operação centrados na 
alta eficiência, inteligência e proteção 
ambiental”, disse Congcong Wu, diretor 
Geral da Hangzhou Road & Bridge.

“A empresa está empenhada em criar 
uma equipa que compreenda a tecnologia 
e a inovação, e que seja dedicada e 

responsável”, disse Wu. “A Hangzhou Road 
& Bridge é uma das primeiras indústrias 
nacionais a implantar e implementar 

indústrias ambientais, inteligentes e de 
economia de energia e irá estabelecer 
padrões de referência da indústria e liderar o 
desenvolvimento da indústria”.

O centro Renhe reflete esse compromisso. 
Utiliza o ABA UniBatch e o UniGlobe em 
harmônia com ambiente, com as suas 
emissões reduzidas. A Hangzhou Road & 
Bridge também desenvolveu caminhões 
“verdes” que reduzem o impacto ambiental 
ao mesmo tempo que otimizam o serviço e 
aumentam a consciência da indústria.

Além disso, o centro realiza inspeções 
que fornece apoio técnico para bens e 
equipamento de construção. Foi também 
desenvolvido um sistema logístico que 
acompanha a produção e o transporte.

Os níveis de produção consistentes foram 
mantidos enquanto tudo isto foi realizado.

“A produção anual atual de asfalto no centro 
de produção de Renhe é de 600.000 toneladas”, 
disse Wu. A capacidade pode ser aumentada 
conforme as necessidades. “Durante o congresso 
G20 em Hangzhou, a usina de mistura de asfalto 
de Ammann produziu 110.000 toneladas de 
misturas asfálticas continuamente em dois 
meses”, disse Huasheng Fang, diretor de 
Produção do centro.

USINA DE ASFALTO AMMANN 
O COMPONENTE CHAVE DO CENTRO 

DE PRODUÇÃO DE ASFALTO 

A INSTALAÇÃO SE ENCAIXA BEM EM ÁREA DENSAMENTE POVOADA

Congcong Wu  

Gerente Geral da Hangzhou Road & Bridge Os trabalhadores acessam o Sistema de Controle as1 na sala de controle do centro.

4 REVISTA DO GRUPO AMMANN
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ABA UNIBATCH

Características e benefícios

• Uma grande variância de saída 

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 / RAH50 / RAH60

Isso torna o centro o maior fornecedor de 
asfalto da cidade de Hangzhou. Fang aprecia 
a produção consistente.

“A Usina de Mistura de Asfalto de 
Ammann tem as características de 
desempenho estável, baixa taxa de falhas e 
medição precisa”, disse ele. “Pode conseguir 
uma estreita coordenação entre os testes 
e a produção real”. A usina produz mistura 
consistente, mesmo quando utiliza elevadas 
percentagens de asfalto reciclado (RAP).

Minimização da Poeira
Ambas as usina de Ammann utilizam 

revestimentos para reduzir as emissões, o 
ruídos e os níveis de poeira. Isto permite-
lhes funcionar dia e noite sem perturbar 
os seus vizinhos, garantindo assim um 
funcionamento ininterrupto.

Os silos de armazenamento feitos de 
concreto, também conhecidos como silos 3D, 
reduzem a poeira. Os silos são geridos com 
tecnologia avançada para medições precisas.

São realizados esforços para diminuir as emissões. 
“As emissões das instalações foram testadas e estão 
muito abaixo das normas industriais e nacionais”, 
disse Fang. “Os gases de exaustão emitidos têm 
sido tratados sistematicamente com recolha de 
gás de pressão negativa, pulverização de água, 
capota industrial, fotólise UV, e plasma”.

Um sistema inteligente de alimentação e 
recolha de material sob pressão negativa 
ajudam a controlar a poeira.

O som também é abordado. “A usina está 
equipada com medidas para reduzir, isolar 
e eliminar o ruído”, disse Fang. “Através 
das medidas acima referidas, o ruído na 
área da fábrica pode ser reduzido em 5 a 
10 dB, o que cumpre totalmente as normas 
de emissão”.

as1 Ajuda a essencial
É claro que o sistema operacional é 

essencial numa operação tecnologicamente 
avançada. “O Sistema de Controle as1 é 
muito poderoso”, disse Yikai Mo, Técnico 
Central do Controle de Operações. 
“Podemos ver que toda a interface de 
operação é intuitiva e que todo o processo 
de produção é claro num relance”.

O as1 pode melhorar a qualidade da 
mistura asfáltica ao mesmo tempo que 
reduz tanto o desperdício de material como 
o consumo de energia, disse ele.

Shang, o representante da Ammann, 
espera mais parcerias no futuro.

“Hangzhou Road & Bridge Group é 
um parceiro estratégico fundamental de 
Ammann”, disse ele. “Tem havido muita 
comunicação entre Ammann e Hangzhou 
Road & Bridge. Dezenas de soluções têm 
sido optimizadas. Estamos muito felizes 
e orgulhosos por ajudar a criar este 
centro de produção de misturas de asfalto 
mais avançado, que se encontra agora 
à nossa frente”.

A Usina de Mistura de Asfalto Ammann ABA 320 UniBatch tem um visual 

agradável - e baixas emissões, também.
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A sustentabilidade tem sido parte da conversa de construção de estradas 
durante décadas. No entanto, as melhorias que tornam os métodos e as 
máquinas mais amigas do ambiente continuam a ganhar ímpeto.

Os líderes da indústria vêem cada vez mais as práticas verdes não só como 
uma forma de melhorar o mundo, mas também como uma tática para melhorar 
a rentabilidade.

Na vanguarda de tais esforços sustentáveis está o Dr. Hans-Friedrich Peters, Vice-
Presidente Executivo da Divisão de Plantas da Ammann. O Dr. Peters forneceu 
recentemente uma visão aprofundada sobre como a produção de asfalto se 
tornou mais sustentável, e também um vislumbre do que está por vir.

O QUE HÁ DE NOVO - E O QUE 
HÁ A SEGUIR - NA PRODUÇÃO 

DE ASFALTO SUSTENTÁVEL 

Os governos continuam a reforçar as normas de emissões.

6 REVISTA DO GRUPO AMMANN
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As conversas sobre a 
construção de estradas 
“verdes” começam sempre 
com a utilização de asfalto 
reciclado (RAP). Será que 
estes materiais reciclados 
podem realmente funcionar 
tão bem como a mistura 
feita de agregado virgem?

Sim, a conversa começa com o RAP e deve começar. 
As maiores reduções nas emissões indiretas de CO2 
resultam da implementação do RAP.

Não devemos classificar o RAP como material 
residual. É um substituto perfeitamente fino para os 
materiais virgens. Os agregados no asfalto recuperado 
mostram pouco envelhecimento e estão mecânica e 
geometricamente dentro das gamas de qualidade do 
material novo.

O asfalto resiste bem, também. O seu envelhecimento 
é limitado e pode ser compensado com a utilização 
de pequenas quantidades de asfalto novo. Ao utilizar 
o RAP está a poupar custos tanto do agregado como 
em asfalto - reduzindo ao mesmo tempo as emissões, 
inicialmente e ao longo da vida útil de uma estrada.

A nossa tecnologia permite a utilização de 
percentagens de RAP até 100%. Na realidade, 
a percentagem é normalmente muito menos baseada 
na quantidade de RAP que está disponível e nas receitas 
definidas pelas autoridades.

Os países estão a adotar cada vez mais 
a reciclagem, ou será que atingimos um pouco 
o planalto? E os precursores, estão a dar mais passos 
ou estão satisfeitos por reciclar aos níveis existentes?

Muitos países que inicialmente não adotaram 
a reciclagem e estão agora a avançar muito 
rapidamente. A China é um exemplo disto mesmo. 
O país está a aproveitar algumas das instalações de 
reciclagem mais avançadas da Ammann e a criar 
misturas com percentagens extremamente elevadas 
de RAP.

Os precursores estão agora a reciclar ainda mais. Isto pode resultar 
do levantamento das restrições pelos governos, mas cada vez mais é 
porque os produtores de asfalto vêem o valor do RAP.

Sejam quais forem as motivações, a comunidade global está a se 
beneficiar. De uma perspectiva ambiental, todas as partes envolvidas 
deveriam aumentar os seus esforços para expandir a percentagem 
do RAP a ser utilizada em novos pavimentos.

O desafio com o RAP é o aquecimento dos materiais. 
As temperaturas quentes danificam o asfalto. Em alguns 
processos, o agregado virgem é aquecido, o qual se mistura 
com o RAP para aumentar a sua temperatura. Mas quando se 

faz mistura com 100% de RAP, não há agregado virgem - e, 
portanto, nenhuma fonte de calor secundária. Como é que 
as usinas Ammann aquecem a mistura com 100% RAP sem 
danificar o asfalto?

No extremo superior da utilização do RAP está a Ammann 
ABP HRT (High Recycling Technology) Usina de mistura asfáltica. 
Como referido, pode produzir mistura com até 100% de RAP. Não 
é necessário nenhum agregado virgem.

O conceito de HRT envolve tecnologia e inovação consideráveis, em 
particular a tecnologia de processo de secagem contrafluxo RAH100. 
Essencial para o RAH100 é o seu processo de aquecimento suave. 
Durante o processo de mistura quente, o secador aquece materiais 
entre as temperaturas de 100ºC e 130ºC. Também faz asfalto a 140ºC 
a 160ºC se for desejada uma mistura mais tradicional. 

O aquecimento é normalmente onde surgem as complicações com 
o material RAP. O RAP deve atingir a sua temperatura ideal, mas o 
asfalto será danificado se o material for aquecido demasiado depressa.

O RAH100 elimina essa preocupação. É composto por duas secções 
ligadas. Uma é um gerador de gás quente que contém um queimador 
e força o ar para a segunda secção, que é um secador de contrafluxo.

O RAP entra na extremidade mais afastada da secção do secador 
contrafluxo e move-se em direção à câmara de calor. No final 
do secador contrafluxo, o RAP é transportado para um silo de 
acompanhamento. A mistura aquecida de RAP deixa o secador 
antes que a temperatura se torne excessiva, pelo que nunca atinge 
a temperatura crítica onde o asfalto é danificado.

Um ponto rápido sobre o ABP HRT: É uma usina extremamente 
avançada - eu diria que é claramente o líder da indústria. 
No entanto, Ammann esforça-se sempre por melhorar ainda 
mais, pelo que este sistema, criado há mais de uma década, 
é constantemente melhorado. Isto inclui o gerador de gás quente, 
que foi melhorado em várias ocasiões.

A aparência da ABP HRT é única, com o sistema 
de reciclagem colocado acima do misturador. 
Qual é a finalidade desse design?

A instalação é concebida em torno da incorporação de 
grandes percentagens de RAP. O que se vê é um aceno para 
o fato da usina HRT ter elevado o RAP de um papel de apoio 
para o ator principal.

Como afirmou, a diferença mais marcante é que todo 
o sistema de reciclagem da ABP HRT está disposto 
verticalmente, em linha direta acima do misturador. Isto 
permite que os materiais sejam largados em vez de 
transportados, o que minimiza o desgaste e otimiza 
o transporte do RAP quente. A abordagem HRT 
também significa que há espaço suficiente na 
torre de mistura para componentes de adição 
de aditivos e para a realização de trabalhos de 
inspeção e manutenção.

Hoje em dia, o conceito HRT é o método 
operacional mais inteligente para lidar com 
as propriedades específicas do RAP.

Dr. Hans-Friedrich Peters  

Vice-presidente executivo da 

Divisão de Plantas da Ammann
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Fazer uma mistura que teóricamente 
consiste em 100% de RAP é impressionante. 
No entanto, muitos fabricantes de misturas 
irão utilizar quantidades menores de RAP. 
Quais são as soluções para estes clientes?

Muitos dos nossos clientes enquadram-se 
nesta categoria, e nós temos, com toda a 
certeza, produtos para eles.

Existem vários processos de aquecimento que dependem da 
quantidade de materiais recicláveis. O RAH60 é um secador de fluxo 
paralelo onde até 60% dos materiais reciclados a quente podem ser 
alimentados. O RAH50 é um secador de anéis médios que incorpora 
até 40% de materiais reciclados a quente.

A reciclagem pode ocorrer em usinas Ammann sem estes 
secadores específicos. Até 30% de material reciclado a frio pode ir 
diretamente para o misturador, o que significa que quase todas as 
usinas Ammann são capazes de utilizar essa quantidade de RAP.

A dada altura, parece que fabricantes como a Ammann 
só poderiam fazer muito mais progressos em matéria de 
emissões. Haverá oportunidades para mais reduções?

Existem. A mais recente é em relação aos compostos orgânicos 
voláteis (COVs). Estes compostos devem ser diminuídos no fluxo de 
gás limpo para reduzir o valor total de carbono

Trabalhamos continuamente para reduzir as emissões de CO₂. Isto 
pode ser conseguido arrefecendo ativamente o tambor, aumentando 
a eficiência da secagem e utilizando fontes de energia como os 
biocombustíveis e o pó de madeira. A tecnologia Ammann pode 
diminuir o CO₂ de 10% ou até consideravelmente mais, dependendo 
da idade da usina e da tecnologia escolhida.

Existem outras oportunidades ocultas para dimunir as emissões de 
CO2, incluindo a exploração do tanque de asfalto. Uma exploração 
tradicional é constituída por tanques horizontais aquecidos com óleo 
térmico. A mudança para uma exploração aquecida eletricamente, com 
tanques verticais, resulta em vantagens consideráveis. Não há consumo 
de óleo e, portanto, não há emissões. O aquecimento elétrico também 
é rentável. De fato, os tanques de asfalto aquecidos eletricamente 
tornaram-se padrão em toda a Europa e outras partes do mundo.

Existem também outras emissões, como o pó e o odor. O seu nível 
de importância e os valores máximos permitidos diferem muito de 
país para país e de zona para zona. A nossa tecnologia permite os 
valores mais baixos para todos eles (por exemplo < 10mg/m³ de 
poeira) sem causar quaisquer restrições às operações da fábrica.

O asfalto a baixa temperatura (LTA) é outra oportunidade que se 
está a tornar mais prevalecente. Enquanto o asfalto convencional 
é produzido a cerca de 170°C, os processos a baixa temperatura 
dos dias de hoje permitem temperaturas de produção de cerca 
de 100°C. A redução da temperatura de fabricação atenua as 
necessidades energéticas e, por conseguinte, também as emissões.

O LTA tem impacto em todo o processo de produção - incluindo 
secagem, sequências de mistura e reciclagem. Ammann concentrou 
a nossa investigação e desenvolvimento no processo completo de 
fabricação do LTA.

As maiores reduções nas emissões 

indiretas de CO2 resultam da 

implementação do RAP.
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A colocação de usinas em áreas residenciais e 
comerciais também levanta questões de ruído. 
Porque estas usinas estão localizadas nestas áreas, 
e o que pode ser feito para limitar o ruído?

A escassez de terrenos industriais significa que as usinas 
de asfalto devem ser cada vez mais localizadas mais 
perto de áreas residenciais. Os governos locais podem ter 
normas muito rigorosas quando se trata de ruído, pelo 
que temos de tornar as usinas o mais silenciosas possível.

Ammann tem sido muito pró-ativa nesta frente. 
Oferecemos pacotes de supressão de ruído variados 
para satisfazer as necessidades específicas dos nossos 
clientes. Alguns clientes precisam de diminuir um pouco 
o ruído, enquanto outros têm de tomar medidas mais 
substanciais. Os esforços começam com o equipamento 
de queima com motores de velocidade variável, que são 
muito mais silenciosos, e silenciadores na exaustão, que 
controlam o ruído de escape. Oferecemos cada vez mais 
opções de supressão de ruídos, até ao revestimento de 
toda a instalação.

A propósito, esse revestimento faz com que as usinas 
pareçam edifícios comerciais. São belas instalações 
que cabem bem em parques de escritórios urbanos. Os 
transeuntes nunca adivinhariam que existe uma fábrica 
de mistura de asfalto no seu interior.

Referiu-se mais cedo às emissões de pó. Esta 
é uma questão cada vez maior, uma vez que as 
plantas devem frequentemente ser localizadas em 
áreas sensíveis. Pode ser feito mais alguma coisa 
para limitar a poeira resultante destas usinas? 

A conversa sobre emissões de poeira começa com o 
filtro de mangas. As instalações de mistura de asfalto 
Ammann removem o pó através de um filtro de mangas 
altamente eficiente. Na realidade, reduz o pó de exaustão 
a menos de 10 mg/m3, o que é uma referência exemplar. 
Nós estamos atualmente trabalhando para reduzir esse 
valor significativamente, para < 5 mg/m3.

As pessoas concentram-se frequentemente apenas no 
pó resultante do processo de mistura, e no que sai da 
chaminé. Esquecem que todas as operações logísticas em 
torno de uma usina de mistura de asfalto, e em torno de 
equipamento como caminhões e carregadores de rodas, 
estão a criar muito mais poeira do que a própria usina. 
Felizmente, países como a China, e também algumas 
áreas na Europa, estão a considerar cada vez mais estas 
outras fontes.

A Ammann e os nossos clientes desenvolveram em 
conjunto soluções para limitar ainda mais a poeira. 
Concentramo-nos nos pontos de redução de poeira 
para melhorar ainda mais. A tomada de medidas no 
alimentador a frio, carregamento, secagem, silo de 
transbordo, área de carregamento de enchimento, 
crivo, correias e pontos de transferência faz uma grande 
diferença. Isto para além dos esforços fornecidos através 
da casa de sacos.

Interessado em ler histórias 
mais detalhadas sobre 
construção de estradas 
sustentáveis? 

• Resíduos de vidro se tornam 
areia de alta qualidade - 
Planta Ammann Parte da 
Reciclagem Inovadora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assista a alguns filmes 
interessantes sobre a 
construção de estradas 
sustentáveis com Ammann: 

• Empresa dos EUA constrói 
negócios em torno da 
reciclagem

A mudança para um tanque de asfalto vertical aquecido 

eletricamente resulta em economias consideráveis tanto no 

consumo de combustível quanto nas emissões.
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Para resumir o estado atual das emissões, diria que o foco 
principal é a aparagem de CO2, COVs e NOx no processo de 

combustão e a redução do teor de poeira residual após o filtro 
de mangas. Existem também mercados em que, por exemplo, a 

integração da pré-doseamento no processo de despoeiramento está 
também a ser promovida.

Os requisitos governamentais locais estão a tornar-se mais 
rigorosos em geral? Discutimos as emissões de CO2, ruído e 
poeira, mas e o odor - especialmente tendo em conta que 
as usina são cada vez mais colocadas em áreas residenciais 
ou comerciais?

Em geral sim, os requisitos estão a tornar-se mais rigorosos - mas 
são extremamente diferentes de um país para o outro.

Estamos ansiosos por cumprir todos os regulamentos porque é 
a lei e porque queremos ser bons vizinhos, também. Isso significa 
muito mais do que a redução das emissões de carbono e COV. 
Também inclui ruído abafado, que acabámos de discutir, bem como 
poeira e odor.

Em relação ao odor ... Os fumos de asfalto são a principal fonte de 
odor. A Ammann oferece diferentes soluções para conter os fumos 
e o odor que podem resultar. Tal como com o pó, temos pontos de 
redução - neste caso os tanques de betume, os níveis de saltar e 
carregar e a pilha.

Fala-se muito de fontes alternativas de energia, incluindo 
os biocombustíveis. Mas alguns produtores de misturas que 
estão a contemplar uma compra de plantas podem hesitar 
em comprometer-se com tais combustíveis, uma vez que não 
estão de certo modo provados e a sua disponibilidade pode 
não ser tão consistente como as fontes tradicionais.

Os queimadores de biocombustíveis Ammann também podem 
utilizar combustíveis mais tradicionais, tais como gás natural, GPL, 
petróleo leve e pesado e querosene. Isto alivia as preocupações dos 
clientes que hesitam em depender exclusivamente de combustíveis 
mais recentes.

A utilização destes novos combustíveis é outra vitória significativa 
na frente verde. Estamos a utilizar fontes de energia renováveis ou, 
em alguns casos, a converter um produto residual em combustível. 
Isto preserva os recursos naturais e exerce menos pressão sobre os 
aterros sanitários.

Na frente renovável, estamos muito concentrados no queimador 
de pó de madeira. O queimador transforma o pó de madeira, 
um material que está disponível a partir de fontes locais, num 
combustível renovável. O que torna este queimador de pó ainda 
mais excepcional é a sua neutralidade de carbono. O dióxido de 
carbono libertado ao queimar madeira é compensado pelo fato 
de a árvore ter consumido essa quantidade de dióxido de carbono 
durante a sua vida. Portanto, esta parte das emissões é neutra em 
termos de carbono.

O queimador provou ser eficaz e é utilizado em várias instalações 
de mistura de asfalto de Ammann. Também pode ser instalado em 
instalações existentes.

Os biocombustíveis, claro, são outra initativa. Apoiam a proteção 
climática e reduzem a dependência do óleo mineral. Exemplos 
destes combustíveis são a colza e a cana-de-açúcar. O óleo alto, que 
é um produto residual da produção de sulfato de celulose, também 

pode ser utilizado.
Esperamos que num futuro próximo 

outros tipos de combustíveis, 
tais como o hidrogénio, reduzam 
significativamente os valores de emissão 
de gases. Estes combustíveis serão 
também muito mais importantes na 
nossa indústria. A Ammann já está 
a trabalhar em soluções a serem 
preparadas para tal.

Os proprietários de usina podem 
olhar para estes comentários e 
dizer: “Estas são grandes ideias, mas 
eu já tenho uma planta”. Como pode 
um produtor de asfalto começar a 
fazer a mudança para uma operação 
mais ecológica enquanto utiliza a 
sua central existente?

Os produtores de asfalto podem ficar 
surpreendidos com o quanto podem 
realizar com a sua usina existente. 
Um primeiro passo muito fácil é a 
atualização do sistema de controlo. 

Um sistema de controlo moderno 
pode ter um impacto significativo na 
eficiência, e isso atravessa muitas partes 
do processo. A melhoria da eficiência 
diminuirá a utilização de combustível, 
emissões e desperdício de material. 
E o as1 é o melhor no ramo a fazer 
exactamente isso.

A formação é outro passo imediato 
que pode ser dado. A melhor instalação 
e sistema de controlo do mundo 
terá um desempenho inferior se o 
operador for incapaz de aproveitar 
o valor incorporado.

Outra opção é um retrofit mais 
abrangente. Ainda custa uma fração 
do preço de uma nova fábrica e é 
compatível com os produtos fabricados pela Ammann e outros 
fabricantes.

Um equipamento tem uma série de opções que pode escolher, 
incluindo soluções de reciclagem. Um retrofit permite a utilização 
de espuma betuminosa, ceras e outros aditivos. Podem também ser 
utilizados asfalto especiais e ciclos de mistura alternativos.

Mais uma vez, o proprietário da fábrica pode determinar o nível 
do compromisso. Muitos clientes de retrofit incorporam um novo 
secador, que optimiza a transferência de calor - e, claro, reduz as 
emissões - e permite o emprego de uma gama alargada de materiais, 
incluindo RAP.

Um reequipamento pode incluir actualizações ambientais para 
o tanque de betume e para a casa de saco. Também pode incorporar 
soluções de redução de ruído. Podem ser feitas várias melhorias 
tecnológicas - incluindo queimadores, misturadores e o sistema 
de controlo.
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Qual é o próximo passo para uma empresa que quer 
explorar algumas das soluções que referiu?

Devem entrar em contato com as equipas de vendas 
ou de apoio da Ammann. Se não tiverem um contato 
específico, podem visitar a Ammann.com. Existe um 
link “Find A Dealer” (Encontrar um concessionário) 
exibido de forma proeminente na página inicial. 
O website tem também uma série de informações 
sobre todos os produtos Ammann, incluindo usinas 
misturadoras de asfalto.

AMMANN.COM 11

A escassez de terrenos industriais significa que as usinas de asfalto 

devem estar cada vez mais próximas de áreas residenciais.
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Os governos estão cada vez mais a insistir, 
e por vezes a exigir, que a construção de 
estradas incorpore processos sustentáveis. 
Os empreiteiros que se comprometem 
com estes métodos descobrem que as 
modificações fazem mais do que beneficiar 
o ambiente - eles também beneficiam os 
seus resultados.

Os compactadores e pavimentadoras 
Ammann desempenham um papel 
fundamental na assistência aos 
empreiteiros, uma vez que tornam tais 
práticas uma realidade. Estas máquinas 
utilizam tecnologia avançada que traz 
melhor compatibilidade ambiental a todos e 
cada um dos locais de trabalho.

Compactação do solo
A construção de estradas começa com a 

preparação do solo. A Ammann torna este 
processo mais sustentável através da utilização 
do Ammann Compaction Expert (ACE).

Este sistema de propriedade ajuda os 
operadores a monitorizar o progresso da 
compactação. O conhecimento fornecido 
assegura que a compactação termina quando 
os objetivos foram atingidos - e, portanto, 
elimina passagens desnecessárias do rolo.

Cada passo poupado diminui a queima de 
combustível e as emissões. O desgaste da 
máquina também é reduzido, prolongando 
a vida útil e impedindo a entrada prematura 
de componentes no aterro.

A linha Ammann de compactadores de 
solo também tem uma nova iniciativa verde 
promissora: ECOdrop.

ECOdrop arranca através da maximização 
da eficiência do motor, o que reduz tanto 
as emissões como os custos de combustível. 
Implica também a reconfiguração de 
sistemas e componentes chave para 
minimizar os fluidos operacionais 
necessários ao seu funcionamento, 
limitando assim as necessidades de 
eliminação.

A diferença é impressionante. Com 
ECOdrop, um Compactor de Solo Ammann 
apresenta reduções de:
• 22% no consumo de combustível
• 26% no fluido hidráulico necessário
• 10% no fluido necessário do sistema 

vibratório

Pavimentação asfáltica
Os esforços sustentáveis continuam 

com a pavimentação, o próximo passo 
do processo. Muitas pavimentadoras 
Ammann oferecem o EcoMode, que ajusta 
automaticamente as RPMs do motor aos 
requisitos da obra através de um sistema 
controlado de forma variável. EcoMode 
reduz o consumo de combustível e o ruído e 
prolonga a vida útil do motor.

O VarioSpeed, um conceito de 
acionamento patenteado, promove este 
conceito, assegurando sempre um RPM 
ideal. Este sistema hidráulico sensível à 
carga reconhece a procura de potência e 
controla automaticamente a velocidade do 
motor ao nível mais eficiente. A queda no 
consumo de combustível é significativa, com 
poupanças até 15%.

Um sistema automatizado de 
pavimentação, PaveManager 2.0, 
proporciona maior eficiência. O sistema 
monitoriza constantemente o processo 
e fornece feedback aos operadores. 
Também controla muitas funções chave 
para resultados precisos. A automatização 
preserva os recursos naturais, minimiza as 

emissões e proporciona uma qualidade 
que impede o retrabalho.

O PAPEL DOS COMPACTADORES, 
PAVIMENTADORAS NA CONSTRUÇÃO 

DE ESTRADAS SUSTENTÁVEIS

O PAPEL DOS ROLOS COMPACTADORES, PAVIMENTADORAS IN CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VERDES

Muitas pavimentadoras Ammann 

oferecem o EcoMode, que reduz o 

consumo de combustível e o ruído e 

prolonga a vida útil do motor.
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Compactação asfáltica
Ao compactar o asfalto, o ACE monitoriza o 

progresso - como faz durante a compactação do 
solo. Mas com a compactação do asfalto, o ACE 
também ajusta automaticamente a amplitude e a 
frequência com base nas características do solo.

Os benefícios da tecnologia ACE são significativos 
durante a compactação do asfalto. Tal como 
no trabalho do solo, pode reduzir o número 
de passagens que um rolo faz e proporcionar 
economias de combustível, mão-de-obra e desgaste 
da máquina. A automatização ajuda mesmo os 
operadores inexperientes a ter um desempenho 
semelhante ao de um profissional experiente.

Em última análise, o ACE assegura a compactação 
adequada e evita um retrabalho dispendioso, que 
em alguns casos pode mesmo exigir um regresso ao 
canteiro de obra. Não há nada de sustentável em 
utilizar o dobro do tempo, materiais e combustível 
necessários para completar um trabalho.

ACE também prolonga a vida útil do material 
compactado - e das estruturas colocadas em cima 
dele - ao proporcionar uma superfície homogênea 
sem pontos fracos.

Manutenção de máquinas
Todos os compactadores e pavimentadoras 

Ammann possuem fácil acesso aos pontos de 
serviço, evitando transbordamentos de fluidos que 
podem prejudicar o ambiente.

Intervalos de manutenção prolongados, 
que reduzem a frequência com que os fluidos 
têm de ser substituídos e eliminados, também 
desempenham um papel importante. A Ammann 
está constantemente avaliando as suas máquinas 
para determinar formas de prolongar estes 
intervalos e, por conseguinte, minimizar as 
necessidades de eliminação.

Todos estes esforços, desde o avançado sistema 
ACE até à localização conveniente dos pontos de 
serviço, somam-se a projectos de construção de 
estradas significativamente mais sustentáveis.

Um capô basculante no rolo ARS 110 rolo compactador 

monocilíndrico facilita a manutenção.

A Ammann Compaction Expert (ACE) ajuda 

os operadores a monitorar o progresso, e por 

fim elimina os passes do rolo.
    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T
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COMPACTO, PODEROSO 
E VERSÁTIL

Os compactadores de placas vibratórias 
Ammann APF Forward Moving Vibratory 
Plate Compactors são placas para todo o 
tipo de necessidade. Seja no solo, pedra 
ou asfalto, estas placas são profissionais 
que podem superar praticamente qualquer 
obstáculo no local de trabalho.

Os canteiros de obra são desafiadores, 
com poder e requinte frequentemente 
necessários. Os locais de trabalho podem 
incluir edifícios históricos com paredes de 
tijolo e chaminés exteriores. Isso significa que 
as placas devem ter potência suficiente para 
fornecer o nível de compactação de uma 
máquina maior - mas ser suficientemente 
suaves para trabalhar perto de estruturas 
sensíveis. As placas APF são ideais para tais 
situações, levando a potência adequada a 
pontos que um rolo maior não pode alcançar.

O APF 15/50 é um exemplo dos 
compactadores de placas com movimento 
para frente produtiva da Ammann. Com 
uma largura de trabalho de 500 mm, leva 
a potência de compactação aos locais mais 
apertado. Equipada com motor Honda 
de 3kW (4-hp) e alta potência de tração 
garantem a sua capacidade de ultrapassar 
superfícies íngremes, enquanto a unidade 
de excitação generosamente dimensionada 

- e livre de manutenção - fornece uma 
potência excepcional.

O APF 15/50 mostra a sua capacidade 
de compactação de subclassificações. O 
compactador funciona com uma frequência 
de vibração de até 100 Hz. Atinge uma 
superfície homogeneamente compactada 
e carregável, apesar do seu peso 
comparativamente baixo de 84 kg.

Todas as placas de APF podem ser 
convertidas de terraplenagem para asfalto 
em pouco tempo: O reservatório de água 
e o sistema de aspersão são simplesmente 
instalados na parte superior sem necessidade 
de ferramentas.

Na construção de estradas e jardins, um 
tapete de borracha, opcional disponível, 
pode ser montado rapidamente sem 
ferramentas. O tapete de borracha é utilizado 
em superfícies sensíveis, tais como pedras de 
pavimentação.

Os poderosos compactadores de placas 
APF funcionam incansavelmente. O seu 
sistema vibratório patenteado reduz as 
vibrações mão-braço (HAV) a menos de 
2,5m/seg² - um valor tão baixo que o 
operador da máquina pode trabalhar sem 
quaisquer restrições.

A placa de base auto-limpante é feita 

de aço altamente resistente e em peça 
única - e por isso não tem pontos fracos. 
Em condições normais de trabalho, pode 
durar por toda a vida útil da máquina sem 
necessidade de manutenção. 

Quando se trata de transporte, as placas 
são compactas e podem caber no porta-
malas de um veículo de passageiros. 
Um sistema opcional de rodas facilita o 
movimento no local de trabalho. O sistema 
é simples de engatar, exigindo apenas um 
passo numa alavanca por parte do operador.

A série APF da Ammann é composta 
por seis modelos diferentes. Os pesos de 
operação variam entre 54 kg e 106 kg, 
enquanto as larguras de trabalho variam entre 
33 cm e 50 cm. A flexibilidade e ergonomia 
dos modelos tornam-nos os compactadores 
ideais para todas as aplicações. 

PLACAS VIBRATÓRIAS

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

• Os valores HAV líderes da indústria 

promovem a facilidade de uso 

reduzindo a fadiga do operador

PLACAS VIBRATÓRIAS APF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO: 54 ou 106 kg

LARGURA DE TRABALHO: 33 ou 50 cm

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁX: 

90 ou 100 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX: 10.5 ou 20 kN

PLACAS VIBRATÓRIAS APR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
PESO OPERACIONAL DO 

APARELHO BÁSICO: 100 ou 440 kg

LARGURA DE TRABALHO: 38 ou 75 cm

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁX: 

65 ou 98 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX: 23 ou 59 kN
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COMPACTAÇÃO 
ERGONÓMICA E EFICIENTE

Os Compactadores de Placas Vibratórias 
Reversíveis Ammann APR são entregues 
nos locais de trabalho mais exigentes. As 
máquinas são ideais para trabalhos de 
compactação tanto no solo quanto no asfalto.

As placas podem suportar trabalhos 
sensíveis, graças ao seu apurado controle, 
e também têm um bom desempenho em 
espaços abertos. 

Os controles hidrostáticos tornam as 
placas manobráveis, precisas e sem fadiga 
para funcionar. Os excitadores de duplo eixo 
assumem qualquer desafio.

O que faz com que os controles 
hidrostáticos Ammann se destaquem 
exatamente? Os operadores explicam 
que é a diferença entre um utensílio de 
funcionamento corrente e uma ferramenta 
que é precisa e perfeitamente adequada 
para um trabalho.

Com os controles hidrostáticos, a 
velocidade de trabalho das placas de APR 
é infinitamente variável tanto para a frente 
como para trás. O sistema de controle 
responde rapidamente, permitindo uma 
rápida mudança de direção - mesmo em 
locais apertados.

A gama de ajuste variável permite que as 
placas cubram amplas áreas de trabalho. 
A gama também permite aos operadores 

ajustarem-se a trabalhos sensíveis de 
pavimentação ou compactação do solo. 
Em condições de solo particularmente 
exigentes, as placas também podem ser 
mudadas para vibração no local, onde as 
máquinas essencialmente pairam no local 
para compactar completamente.

Os excitadores de duplo eixo nas placas 
vibratórias funcionam eficientemente e 
impulsionam as máquinas sobre terrenos 
íngremes e irregulares. A força do excitador é 
dirigida para o solo e para os materiais a serem 
compactados - e para longe do operador.

A direção da força, combinada com 
a patente Z-buffer™, conduz aos níveis 
mais baixos de vibração mão-braço (HAV) 
na indústria. O amortecedor Z é um 
amortecedor especial que isola a vibração e 
impede que esta seja transmitida ao punho 
guia. Valores de HAV inferiores a 2,5 m/seg2 
atingem o operador.

Este valor é tão baixo que não é necessária 
qualquer documentação sobre as horas 
de trabalho, mesmo em países com 
regulamentos rigorosos. Os riscos para a 
saúde causados pelo HAV foram eliminados 
na série APR.

As placas Ammann APR estão equipadas 
para cada situação, em parte devido às suas 
dimensões variadas - desde o modelo leve de 

100 kg com uma largura de trabalho de 30 cm 
até à máquina de 440 kg com uma largura de 
trabalho de até 75 cm. As placas compactam 
o solo e o cascalho, e isso é apenas o começo. 
Um tanque de água faz delas as máquinas 
eleitas para compactar no asfalto. Um tapete 
de borracha pode ser instalado - sem a 
necessidade de uma ferramenta - para fazer 
face à compactação dos tijolos.

Os modelos individuais da série APR 
também podem ser atualizados com 
ACEecon, um sistema opcional de medição da 
compactação desenvolvido pela Ammann. 
Um visor LED ajuda o operador a identificar 
facilmente o grau atual da compactação 
do material. Isto evita a sobre ou a sub 
compactação e o trabalho é realizado de 
forma mais rápida e eficiente.

A Ammann também colocou a 
empunhadura alta em termos de conforto 
quando se trata de manutenção. Os pontos 
de inspeção e manutenção são acessíveis 
- e não são necessárias ferramentas para 
realizar tarefas de rotina. A placa base em 
si é livre de manutenção e auto-limpante. 
A estrutura recém concebida protege todos 
os componentes e pode ser utilizada para 
levantar a máquina durante o carregamento.

Por favor clique aqui para ver 
um artigo de acompanhamento.

https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment/vibratory-plates
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As usinas de asfalto Ammann ACM Prime 
são extremamente populares na América 
Latina, onde tiveram a sua origem, e mais 
recentemente no Norte de África. As usinas 
dirigem-se agora para a Europa, com planos 
para a primeira a operar na Ucrânia.

BahmachGazBudService adquiriu 
recentemente uma usina de asfalto Ammann 
ACM 140 Prime, que será utilizada para a 
construção de estradas na Região de Sumy, 
no país. Será a primeira Prime a operar no 
continente europeu.

As usinas de asfalto contínuas são 
populares porque são móveis e produzem 
misturas de alta qualidade. De fato, são tão 
boa como a mistura produzida por uma 
usina grande e estacionária. 

A ACM Prime tem capacidades avançadas. 
É capaz de utilizar até 20% de asfalto 
reciclado (RAP). Os processos de aquecimento 
e mistura são claramente separados. Aditivos 
tais como fibras e espuma Ammann podem 
ser introduzidos longe da fonte de calor. A 
usina também pode produzir mistura mornas. 
O tempo de mistura pode ser ajustado com 
base na receita e capacidade.

BahmachGazBudService utilizou 
anteriormente uma usina estacionária 
construída por outro fabricante. Um 
aumento da demanda sinalizou a 
necessidade de uma maior produtividade. A 
ACM 140 Prime pode produzir 140 toneladas 
de mistura por hora, em comparação com 
a produção da usina estacionária de 30 
toneladas a 40 toneladas.

O segundo diferenciador foi a mobilidade. 
“O cliente não sabe exatamente onde 
estarão os projetos na região, por isso 
estava interessado na mobilidade da usina 
para se deslocar rapidamente para mais 
perto dos locais de trabalho”, disse Yevhen 
Lytvyn, um representante de vendas da 
Euromash, concessionário da Ammann 
na Ucrânia. Ele disse que o cliente gostou 
do fato de não serem necessárias gruas 
para instalar a ACM 140 Prime e também 
pelos mínimos trabalhos necessários de 
fundações. 

O transporte em si é tremendamente 
facilitado devido ao design compacto da 
ACM Prime, que assegura que a usina 
se encaixa em um ou dois caminhões. 
Por outro lado, a realocação da usina 

estacionária exigiria entre 15 e 18 
caminhões. “Era importante manter os 
custos de realocação baixos”, disse Lytvyn.

Produtividade, mobilidade e serviço 
prestado pelo concessionário Ammann 
Euromash são razões chave para que a usina 
ACM Prime seja ideal para empreiteiros 
como BahmachGazBudService - e outros em 
muitos continentes.

PRIMEIRA USINA DE 
ASFALTO ACM PRIME 
VENDIDA NA EUROPA

PLANTE UM GRANDE VENDEDOR NA AMÉRICA DO SUL

ACM PRIME 

Características e benefícios

• Ultra móvel e com design 

compacto

• Excelente desempenho e qualidade 

de mistura

• Processos de mistura e 

aquecimento claramente separados

• Troca da calor com os agregados 

otimizada em todas as seções do 

secador

• Tempo de mistura ajustável, 

baseado na fórmula e na 

capacidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CAPACIDADE: 100–210 t/h

MISTURADOR / CONTEÚDO:  

1.2–2.1 t

CAPACIDADE DOS DOSADORES:  

3 x 7 m³

SISTEMA DE CONTROLE: as1
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As Plantas ACM Prime são populares porque são móveis e produzem misturas de alta qualidade.
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Os rolos tandem leve Ammann foram 
melhorados para os empreiteiros que alugam 
as máquinas - e as locadoras que os fornecem.

Os rolos apresentam um novo motor 
Kubota D1703-M-DI que não requer 
qualquer tecnologia de pós-tratamento do 
motor (EAT) para cumprir as mais recentes 
normas de emissão da EU Stage V/U.S. Tier 
4f. Isto apela aos empreiteiros que alugam 
as máquinas e não estão dispostos, ou 
confortáveis, a manter os sistemas de Filtros 
de Partículas Diesel (DPF) ou de Recirculação 
de Gás de Escape (EGR). Os proprietários 
de frotas de aluguel também apreciam a 
reduzida manutenção, comercialização e 
valor de revenda de um produto não DPF.

O motor é robusto, com 19 kW de 
potência – uma ganho significativo dada a 
variação de pesos de luz das máquinas.

Os rolos atualizados são o ARX 23.1-2 Fase 
V, o ARX 23.1-2C Fase V, o ARX 26.1-2 Fase 
V e o ARX 26.1-2C Fase V. Continuam a ser 
máquinas populares em parte devido a uma 
junta de articulação que permite um ajuste 
rápido do tambor desde as configurações em 
linha até às configurações off-set e alavancas 

de acionamento totalmente eletrônicas 
para arranques e paradas suaves.

Os rolos off-set são capazes de trabalhar 
perto de obstruções. Os operadores só 
precisam cuidar de um tambor, sabendo 
que o segundo estará uma distância segura 
da obstrução. A configuração em linha, que 
permite uma distribuição igual das forças 
de compactação, é preferida em locais de 
trabalho mais abertos.

A junta de articulação, que torna possível o 
ajuste em linha/off-set, é livre de manutenção.

Os empreiteiros também apreciam a 
facilidade de operação das máquinas. Os 
rolos utilizam uma disposição intuitiva do 
painel de instrumentos e oferecem uma 
excepcional visibilidade frontal e traseira. 
Um sistema de luzes LED e níveis de som 
reduzidos melhoram a segurança do 
operador e do local de trabalho.

As larguras de trabalho variam de 
1000 mm a 1200 mm. Os pesos variam de 
2 toneladas a 2,5 toneladas.

As aplicações incluem pequenos e médios 
canteiros de obras, estradas urbanas, 
calçadões, reparações de ruas urbanas e 
manutenção de estradas.

As versões “C” são máquinas combinadas 
que utilizam um tambor de aço na frente e 
quatro pneus na traseira.

ROLOS TANDEM LEVE 
AMMANN ATUALIZADOS 

PARA O MERCADO DE 
LOCAÇÃO

OS NOVOS MOTORES NÃO EXIGEM ESFORÇOS PÓS-TRATAMENTO

ROLOS VIBRATÓRIOS 
EM TANDEM LEVES 
KUBOTA 19kW

Características e benefícios

• Alavanca eletrônica de 

acionamento para arranques e 

paradas suaves, especialmente 

importante em trabalhos de asfalto

• Espaçosa plataforma do 

operador com banco deslizante 

para conforto e visibilidade

• Painel de instrumentos simples e 

confiável com controle intuitivo da 

máquina, ajudando os operadores 

inexperientes a ter sucesso

• Pontos de serviço e 

manutenção acessíveis para 

economia de custos 

• Peças isentas de manutenção 

para baixo custo de 

propriedade

• ACEforce opcional, a ferramenta 

de Compactação Inteligente 

para uma eficiência óptima

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PESO OPERACIONAL:  

2110-2460 kg 

PESO MÁXIMO: 2310-2655 kg

LARGURA DO TAMBOR: 

1000–1200 mm 

MODO DE TRABALHO OFFSET 

MÁXIMO: 40 mm

MOTOR: Kubota – 18,5 kW (24,8 HP)

Etapa V/ U.S. EPA Tier 4 final
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NOVIDADES E EVENTOS

200ª planta ACM Prime Produzida
Ammann Brasil atingiu um marco com a 

produção da sua 200ª Usina de Mistura de 
Asfalto ACM Prime.

A produção das Usinas 
de Asfalto contínua e móvel 

ACM Prime iniciou na fábrica 
de Gravataí, Brasil, há sete 

anos. A realização foi alcançada 
rapidamente, especialmente se 

considerarmos os desafios políticos 
e econômicos que a América Latina 

enfrenta nesse período de tempo - 
incluindo um grande caso de corrupção 

brasileira, problemas econômicos em 
vários outros países da região e a recente 

pandemia de Corona-vírus.

“Atingimos quotas de mercado muito 
importantes em todos os países da América 
Latina e temos uma população bastante 
impressionante nos mercados”, disse Gilvan 
Medeiros Pereira, Diretor Geral da Ammann 
Brasil. “Considerando que temos estado a 
operar em cenários adversos, a produção da 
200ª fábrica Prime é motivo de celebração”. 

Ammann Brasil superou a adversidade, em 
parte, ao fornecer um produto superior com 
tecnologia avançada. A abordagem levou a 
um aumento da quota de mercado, o que 
ajudou as vendas da Prime a permanecerem 
fortes. O próximo objetivo da usinas ACM 
Prime será aumentar a sua penetração em 
mercados fora da América Latina.

O portfólio de produtos inclui agora a 
ACM 100 Prime, ACM 140 Prime e ACM 210 
Prime. As usinas oferecem capacidades de 
produção de 100, 140 e 210 toneladas por 
hora, respectivamente.

Os produtos Prime proporcionam 
os mesmos benefícios de controle de 
qualidade de uma usina grande, em um 
pacote pequeno e móvel. A sua disposição 
compacta garante que uma usina inteira se 
encaixe num ou dois chassis, tornando a 
realocação fácil e eficiente.

Os componentes plug-in reduzem os custos 
e a velocidade de instalação. A concepção e 
o fluxo contínuo das instalações asseguram 
também a produtividade. 

As usinas são conhecidas pela sua 
excepcional qualidade, particularmente 
impressionante dada a sua mobilidade. 
Podem incorporar elevadas percentagens de 
asfalto reciclado, uma tarefa que está para 
além da capacidade de muitas usinas móveis.

O projeto compacto garante que uma planta inteira se encaixe em um ou 

dois chassis, tornando a recolocação fácil e eficiente.
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Uma central de concreto é a chave para 
o projeto de Habitação na Malásia

Musyati Development Sdn Bhd e uma 
central de mistura de concreto da Ammann 
estão a fornecer materiais essenciais para 
um projeto chave de habitação acessível. 
O projeto em Sibu, Sarawak, Malásia, 
consiste em um desenvolvimento de alto 
impacto tanto esteticamente agradável como 
economicamente acessível.

A Musyati utiliza uma central de mistura 
de concreto Ammann CBT 60 SL Elba. A 

empresa relata que a fábrica é consistente 
e confiável, incluindo confiança em toda a 
equipe de construção. A central é também 
eficiente em termos de combustível. De fato, 
a maior surpresa em relação à fábrica é a 
sua economia de combustível, informam os 
funcionários da Musyati.

Benjamin, gerente da fábrica, descreve que 
a CBT 60 como “simples e fácil de operar”. 
Ele também elogia a sua confiabilidade e, tal 
como os seus colegas, a sua eficiência em 
termos de combustível. A equipe da Musyati 

também elogiou o intuitivo Sistema de 
Controle as1.

Musyati é uma empresa de 
desenvolvimento relativamente nova, 
fundada há apenas cinco anos. 
Os seus principais clientes são 
o Ministério da Habitação e os 
proprietários privados.

Primeiro Conselho de Construção 
homenageia Ammann Índia

Ammann India ganhou um prestigioso 
prémio Equipment India Award por ter a 
linha mais vendida de Acabadores de Asfalto.

“A seleção da sua empresa nesta categoria 
de produtos é uma realização de prestígio, 
pois valida a supremacia do seu produto 
nesta categoria”, disse uma declaração do 
comitê de seleção.

O prêmio foi entregue virtualmente como 
parte do Festival de Construção da Índia. O 
evento é um produto do FIRST Construction 
Council, um grupo de conselheiros sobre 
infraestruturas centrado em fornecer as 
últimas atualizações sobre a indústria da 
construção na Índia e dedicado à promoção 
das suas causas e necessidades.

Os novos proprietários da planta de mistura de concreto Ammann CBT 60 SL Elba foram surpreendidos por sua eficiência de combustível.

A Ammann India é reconhecida por ter a linha mais vendida de Acabadores de Asfalto.

 



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!

PODE UMA CENTRAL DE ASFALTO ANTIGA 
ATENDER PADRÕES AMBIENTAIS NOVOS?
Em um mundo no qual os padrões ambientais estão mudando constantemente, produtores 
de asfalto podem sobreviver – e até mesmo prosperar – com a ajuda de uma remodelagem de central.

Uma remodelagem atualiza uma central antiga para que ela atenda novos padrões ambientais, por uma fração do custo de 
uma nova aquisição. Todos os projetos são gerenciados pelo centro de remodelagem da Ammann, que conta com processos 
comprovados e técnicos qualificados para resolver de quaisquer problemas e garantir resultados de alto nível.

Quais as vantagens da remodelagem da Ammann?

• Aumento da utilização RAP

• Um tanque de betume eletricamente aquecido com relação custo-benefício tão boa que paga a si mesmo em poucos anos

• Os níveis de ruído são reduzidos em até 20 dB sem impactos na produção diária

• Capacidade de utilizar misturas de baixa temperatura que reduzem o gasto de combustível e as emissões

Entre em contato conosco para marcar uma análise gratuita e conhecer as melhores alternativas,  
com boa relação custo-benefício, para melhorias ambientais da sua central.

QUAIS AS 
VANTAGENS DA 
REMODELAGEM

QUAIS AS 
VANTAGENS DA 
REMODELAGEM 

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