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Bir yıl önce hiç hayal etmediğimiz engellerle karşılaşsak 
da, plentlerin ve makinelerin görüntülerini çalışır 
durumda görmek cesaret vericidir. Çoğunuz, küresel 
zorluklara rağmen çalışmaya devam etmenin bir yolunu 
buldunuz. 

Ammann’da biz de çalışmaya devam ediyoruz. 
Örneğin, tüm yol yapım sürecini daha sürdürülebilir ve 
daha ekonomik hale getirecek yeşil yollar girişimimizi 
ilerletmeye devam ediyoruz. 

Bu dergide, kaydettiğimiz ilerlemelerin bir kısmını görebilirsiniz. Plentler 
Bölümümüzün Başkan Yardımcısı Dr. Hans-Friedrich Peters, üretimin nasıl daha 
sürdürülebilir hale geldiğine dair derinlemesine bir bakış ve ufukta neler olduğuna 
dair kısa bir bakış sunuyor. 

Hem toprak hem de asfalt sıkıştırması ve asfaltlama da daha yeşil hale geliyor. 
Sıkıştırıcıları çalıştırmak için gereken sıvı miktarını azaltan yeni başlattığımız 
ECOdrop girişimimiz böyle bir çabadır. Gelecekte diğer ürün gruplarında da benzer 
çalışmalar yapacağız. 

Dr. Peters’ın “bir şekilde gizli fırsatlara” atıfta bulunması gerçekten benim 
için önemli. Emisyonları sınırlama girişimleri olgunlaşıyor, bu da her zaman 
kaydedilecek devasa ilerlemeler olmadığı anlamına geliyor. Asfalt ve beton 
karıştırma plentleri ve makinelerinde durum böyledir. 

Yine de, bir dizi küçük kazanç büyük bir fark yaratabilir. Plentlerle, ses, koku ve 
toz emisyonlarının yanı sıra VOC ve CO2 emisyonlarını en aza indirmenin yollarını 
bulmak için süreçleri analiz ediyoruz. Makinelerle de fırsatları ortaya çıkarmak için 
yol yapımının tüm yönlerine bakıyoruz. 

Evet, hep iş başındayız. Elbette zorlu bir yıl oldu. Ama uyum sağlamanın yollarını 
buldunuz, biz de öyle. 

Bu arada, hepimiz benzeri görülmemiş zorlukların üstesinden gelmek için 
çabalarken başarılarınızın devamını dileriz. Ve sizinle tekrar yüz yüze görüşmeyi 
dört gözle bekliyorum. Zaman yaklaşıyor. Yakında.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

ZOR ZAMANLARDA 
İLERLEME KAYDETMEK
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Tayland’daki Sraloong Construction Co. 
yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Bir 
şirketin bu kadar uzun süre dayanması için, 
işini yürüten araçlarla ilgili mantıklı satın 
alma kararları vermesi gerekir. 

Bangkok merkezli Sraloong için, bu, 
bir Ammann ABM 90 EasyBatch Asfalt 
Karıştırma Plentinin satın alınmasını içeriyor. 
Tayland hükümeti, tarımsal ürünlerin 
taşınmasını iyileştiren ve kapsamlı olarak 
seyahat sürelerini azaltan altyapıya yatırım 
yapıyor. Sraloong, ABM EasyBatch’in 
yardımıyla, yol yapımı çabaları için gerekli 
olan asfalt karışımını sağlamaya yardımcı 
olmak için uygun bir konuma sahiptir. 

Bu ekonomik büyümeyi sağlayan otoyollar 
genellikle kırsal alanlarda olduğundan 
mobil asfalt karıştırma plentlerini gerekli 
kılmaktadır. Plentler, yol yapımının sıklıkla 
yapıldığı kırsal bölgelerden bağımsız 
olarak, gerekli asfalt karışımını sağlayabilir. 
Malzemelere erişimi iyileştirmek ve 
taşıma sürelerini kısaltmak için küçük 
alanlara sığabilirler ve projeler sırasında 
yerleri değiştirilebilir. 

Ammann plenti, 115 numaralı 
Karayolu’nun, özellikle Kamphaeng Phet 
ve Phichit arasında iki şeritten dört şeride 
genişletilecek olan bölümün genişletilmesi 
için çalışacak. Sraloong plent yöneticisi 
Theerapat Theeratrakool, “Bu proje 
Tayland’ın kuzey ve orta kısımları arasındaki 
bağlantı yolunu genişletmek için” dedi. 

Şirket, devam eden çalışma sırasında 
potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için 
Ammann ABM 90 EasyBatch’e yöneldi. 
Plent, 115 numaralı Karayolu işinde saatte 65 
ton (71 ABD tonu) üretim yapıyor. Plent daha 
yüksek kapasiteye sahipken, bu özel proje 
için gerekli olan tüm üretim budur. 

Genişleme karmaşıktır. Bay Theeratrakool, 
“Sınırlı bir süre içinde ve COVID-19 
koşullarında inşa edilmesi gerekiyordu” dedi. 
“Ayrıca, iki şeritten dört şeride genişleyen 
diğer müteahhitler tarafından inşa edilen 
diğer yollara bağlanma ihtiyacı da vardı.”

Ek olarak, özellikler hassas malzeme 
miktarları ve elek boyutları gerektiriyordu.

ABM EasyBatch, hızlı transfer ve üretime 
hızlı geri dönüş için tasarlanmıştır. Şirket 
liderleri içib, plentin kolay taşınması en 
büyük varlığıdır. 

Theeratrakool, “Günlük üretimi artırmak 
ve asfaltlama maliyetlerini düşürmek için 
iş sahasına yakın bir yere kurulum yaptık” 
dedi. “Demontaj ve montaj açısından bir 
süper mobil plent. Rakip markalara göre bir 
geliştirme olan nakliye için yalnızca iki yarı 
römork gerekiyor.” 

“Ammann ABM 90 EasyBatch, mobil bir 
plent için en iyi seçimdir” dedi.

İş ilerledikçe, nakliyatların uzunluğunu 
ve maliyetlerini azaltmak ve asfaltlama 
ekibinin hızına ayak uydurmak için plentin 
yeri değiştirilebilir. Bu esneklik, 115 
numaralı Karayolu tamamlandığında ve 
plentin ülkenin başka bir yerindeki yeni 
bir iş sahasına taşınması gerektiğinde de 
karşılığını sağlayacaktır.

Plentin değeri hareket kabiliyetinin ötesine 
geçiyor. Hem yönetim hem de operatörler 
as1 Kontrol Sistemini de övdü. Theeratrakool, 
“as1 tam istatistikleri verebilir ve eski bilgileri 
bir yıldan daha uzun süre saklayabilir” dedi. 
“Karayolları Dairesi müfettişleri, üretilen ilk 
harmandan sonuncuya kadar tüm bilgileri 
alabilir.” 

Plent operatörü Supachai Naksusuk da 
as1 sistemini övdü. “As1 konusunda eğitim 
aldıktan sonra, tarifi kolayca ayarlayabilir ve 
plenti otomatik modda çalıştırabilirim” dedi. 

Plent, 115 numaralı Karayolu 
tamamlandığında büyük olasılıkla Tayland’ın 
merkezine taşınacak. Nereye giderse gitsin, 
ABM EasyBatch çalışmaya ve gerektiğinde 
yeniden hareket etmeye hazır olacaktır.

MOBİL PLENT İHTİYAÇ 
DUYULAN YERE GİDİYOR

ABM EASYBATCH, TAYLAND KARAYOLU AĞINDA İŞ BAŞINDA
ABM EASYBATCH

Özellikler ve Faydalar

• Son derece hızlı yer değiştirme 

ve kurulum

• Fabrikada önceden monte edilmiş 

ve test edilmiştir

• Şantiyede ve nakliye sırasında 

maksimum 3m genişlik ile kompakttır

• Beton temel gerektirmez

• Vinç olmadan kurulabilir

• Mevcut seçenekler, plenti 

uygulamalara göre özelleştirebilir 

hale getirir, özellikle izole 

yerlerde sık kullanım göz önüne 

alındığında önemlidir

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 90–140 t/h

KARIŞTIRICI BOYUTU: 1.2–1.7 t

SICAK AGREGA SİLOSU: 10–15 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SİLOSU: 

Doğrudan yükleme

Opsiyon: yanal 57–120 t 

KONTROL SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ: RAC

İş ilerledikçe, nakliyatların uzunluğunu 

ve maliyetlerini azaltmak ve asfaltlama 

ekibinin hızına ayak uydurmak için plentin 

yeri değiştirilebilir.
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Ammann ve Hangzhou Road & Bridge 
Group, Çin’in Zhejiang eyaletinin başkenti 
Hangzhou’nun bir alt bölgesi olan 
Renhe’deki bir tesiste asfalt yapmaktan 
fazlasını yapıyor. Yol yapımı ticaretindeki 
meslektaşlarının fikirlerini değiştiriyorlar. 

Ammann Çin Bölge Direktörü Jerry 
Shang, “Bu asfalt karıştırma üretim 
merkezi tüm endüstrinin standardını 
yükseltti” dedi. “Modern, temiz, fabrika 
tarzı bir yaklaşım yerine asfalt yapmanın 
dağınık ve kirli olduğuna dair insanların 
izlenimlerini değiştirdi.”

Hangzhou Road & Bridge, 2011’de bir 
UniGlobe 320 Asfalt Karıştırma Plentinin 
satın alınmasını içeren Ammann ile bir 
geçmişe sahiptir. Şirket, 2017 yılında ABA 
320 UniBatch Asfalt Karıştırma Plentini satın 
alarak Ammann’a bir yatırım daha yaptı. 

Merkez Çevreyi Barındırır 
ABA UniBatch ve UniGlobe, Renhe 

merkezinin kalbindedir. Merkezin çok az 
yer kaplaması ve yoğun nüfuslu bir alanda 
bulunması nedeniyle, ses seviyelerinin en 
aza indirilmesi son derece önemlidir. 

Emisyonları sınırlamak başka bir önceliktir. 
Hangzhou Road & Bridge, hükümetin 
zorunlu kıldığı katı çevre standartlarına 
uymalıdır. Ammann plentleri, işletmelerin bu 
tür zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. 

Hangzhou Road & Bridge Genel Müdürü 
Congcong Wu, “Hem Hangzhou Road & 
Bridge hem de Ammann, yüksek verimlilik, 
zeka ve çevre korumaya odaklanan 
üretim ve operasyon konseptleri üzerinde 
anlaştılar” dedi. 

Wu, “Şirket kendini teknoloji ve yenilikçiliği 
anlayan, kendini adamış ve sorumlu bir ekip 
oluşturmaya adamıştır” dedi. “Hangzhou 
Road & Bridge, çevreci, akıllı ve enerji 

tasarrufu sağlayan endüstrileri devreye 
alan ve uygulayan ilk yerel endüstrilerden 

biridir ve endüstri kriterlerini belirleyecek ve 
endüstri gelişimine öncülük edecektir.” 

Renhe merkezi bu taahhüdü yansıtıyor. 
Azaltılmış emisyonları ile çevre dostu ABA 
UniBatch ve UniGlobe kullanır. Hangzhou 
Road & Bridge, hizmeti optimize ederken 
ve endüstri bilincini artırırken çevresel 
etkiyi azaltan “yeşil” nakliye kamyonları 
da geliştirdi. 

Merkez ayrıca, mal ve iş makinelerine 
teknik destek sağlayan araştırmalar 
yapmaktadır. Üretim ve nakliyeyi takip eden 
bir lojistik sistem de geliştirildi. 

Tüm bunlar gerçekleştirilirken tutarlı verim 
seviyeleri korunmuştur. 

Wu, “Renhe üretim merkezindeki mevcut 
yıllık asfalt üretimi 600.000 tondur” dedi. 
Kapasite ihtiyaç duyulduğunda artırılabilir. 
Merkezin Üretim Müdürü Huasheng Fang, 
“Hangzhou’daki G20 zirvesi sırasında, 
Ammann Asfalt Karıştırma Plenti iki ayda 
sürekli olarak 110.000 ton asfalt karışımı 
üretti,” dedi. 

Bu da merkezi Hangzhou kentindeki en 
büyük asfalt tedarikçisi yapıyor. Fang tutarlı 
verimi takdir ediyor. 

AMMANN PLENTİ: ASFALT ÜRETİM 
MERKEZİNİN ANAHTAR BİLEŞENİ

PLENT, NÜFUSU YOĞUN ALANLARA İYİ UYUM SAĞLAR

Congcong Wu  

Hangzhou Road & Bridge Genel Müdürü Çalışanlar, merkezin kontrol odasından as1 Kontrol Sistemine erişirler..
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ABA UNIBATCH

Özellikler ve Faydalar

• 100 t/saat - 340 t/saat arasında geniş 

verim aralığı

• En yüksek performans ve ekonomik 

verimlilikle birleştirilmiş maksimum 

özelleştirme seçenekleri

• Taşıma kolaylığı sağlayan karıştırma 

kulesi modülleri ile dünya çapında 

kullanım için tasarlanmıştır

• Sağlam, denenmiş ve test 

edilmiş teknoloji

• Boya pigmenti, elyaf ve Ammann 

Köpük gibi katkı maddeleri için isteğe 

bağlı besleme

• Çok sayıda opsiyonla kullanılabilir ve 

genişletilebilir

• Gelecekteki opsiyonların ve 

teknolojilerin kolay entegrasyonu için 

tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 100–340 t/h

KARIŞTIRICI BOYUTU: 1.7–4.3 t

SICAK AGREGA SİLOSU: 29–40 t

SICAK KARIŞIM DEPOLAMA SİLOSU:  

2 Bölme 40 veya 30 t 

KONTROL SİSTEMİ: as1

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ:  

RAC / RAH50 / RAH60

“Ammann Asfalt Karıştırma Plenti 
istikrarlı performans, düşük arıza oranı ve 
doğru ölçüm özelliklerine sahiptir” dedi. 
“Test ve gerçek üretim arasında yakın bir 
koordinasyon sağlayabilir.” Plent, yüksek 
oranlarda geri dönüştürülmüş asfalt (RAP) 
kullanırken dahi tutarlı karışım üretir.

Tozu En Aza İndirmek 
Her iki Ammann plenti de emisyonları, sesi 

ve toz seviyelerini azaltmak için kaplama 
kullanmaktadır. Bu, komşularını rahatsız 
etmeden gece gündüz çalıştırılmasına ve 
böylelikle kesintisiz çalışmasına olanak sağlar. 

3D silolar olarak da bilinen betondan 
yapılan toplu depolama alanları tozu azaltır. 
Silolar, hassas ölçümler için ileri teknoloji 
ile yönetilir. 

Emisyonları azaltmak için pek çok çaba 
gösteriliyor. Fang, “Plent emisyonları test 
edildi ve endüstri ve ulusal standartların çok 
altında” dedi. “Yayılan egzoz gazı, negatif 
basınçlı gaz toplama, su püskürtme, bir 
endüstriyel aspiratör, UV fotolizi ve plazma ile 
sistematik olarak işlendi.” 

Akıllı bir besleme sistemi ve negatif 
basınçlı malzeme toplama, tozu kontrol 
etmeye yardımcı olur. 

Ses de ele alınıyor. Fang, “Ekipman, 
gürültüyü azaltmak, izole etmek ve ortadan 
kaldırmak için önlemlerle donatılmıştır” dedi. 
“Yukarıdaki önlemlerle, plent alanındaki 
gürültü, emisyon standartlarını tam olarak 
karşılayarak 5 ila 10 dB azaltılabilir.” 

as1 Amaca Hizmet Eder
Tabii ki işletim sistemi, teknolojik olarak 

böylesine gelişmiş bir operasyonda çok 
önemlidir. Merkezi Operasyon Kontrol 
Teknisyeni Yikai Mo, “as1 Kontrol 
Sistemi çok güçlü” dedi. “Operasyon 
arayüzünün tamamının sezgisel olduğunu 
ve tüm üretim sürecinin net olduğunu bir 
bakışta görebiliyoruz.” 

as1, hem malzeme israfını hem de enerji 
tüketimini azaltırken asfalt karışımının 
kalitesini artırabilir. 

Ammann temsilcisi Shang, gelecekte daha 
fazla ortaklığın olmasını bekliyor. 

“Hangzhou Road & Bridge Group, 
Ammann’ın önemli bir stratejik ortağıdır” 
dedi. “Ammann ile Hangzhou Road & Bridge 
arasında çok fazla iletişim gerçekleşti. 
Düzinelerce çözüm optimize edildi. Şu anda 
önümüzde duran bu en gelişmiş asfalt 
karıştırma üretim merkezini oluşturmaya 
yardımcı olmaktan çok mutlu ve gururluyuz.”

Ammann ABA 320 UniBatch Asfalt Karıştırma Plenti 

güzel bir görünüme ve düşük emisyonlara da sahiptir.
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Sürdürülebilirlik, onlarca yıldır yol yapımı tartışmasının bir parçası olmuştur. 
Yine de yöntem ve makineleri daha çevre dostu yapan gelişmeler ivme 
kazanmaya devam ediyor. 

Sektör liderleri, yeşil uygulamaları giderek daha fazla, yalnızca dünyayı 
iyileştirmenin bir yolu değil, aynı zamanda karlılığı artırmanın bir taktiği 
olarak görüyor. 

Bu tür sürdürülebilir çabaların ön saflarında, Ammann Plentler Bölümü Başkan 
Yardımcısı Dr. Hans-Friedrich Peters yer alıyor. Dr. Peters, yakın zamanda asfalt 
üretiminin nasıl daha sürdürülebilir hale geldiğine dair derinlemesine bir bakış 

ve ufukta neler olduğuna dair kısa bir bakış sundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ASFALT 
ÜRETİMİNDEKİ YENİLİKLER 

VE GELİŞMELER

Hükümetler emisyon standartlarını sıkılaştırmaya devam ediyor..

6 AMMANN GRUP DERGİSİ
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“Yeşil” yol yapımı 
hakkındaki konuşmalar 
her zaman geri 
dönüştürülmüş asfalt (RAP) 
kullanımıyla başlar. Bu geri 
dönüştürülmüş malzemeler, 
işlenmemiş agregadan 
yapılan karışım kadar iyi 
performans gösterebilir mi? 

Evet, konuşma RAP ile başlıyor ve başlamalı. 
Dolaylı CO2 emisyonlarındaki en büyük düşüş, RAP’nin 
uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

RAP’ı atık malzeme olarak sınıflandırmamalıyız. 
İşlenmemiş malzemeler için mükemmel bir alternatiftir. 
Geri kazanılmış asfalttaki agregalar çok az yaşlanma 
gösterir ve mekanik ve geometrik olarak yeni 
malzemenin kalite aralıkları içindedir. 

Bitüm de sağlamlığını korur. Yaşlanması sınırlıdır 
ve küçük miktarlarda yeni bitüm kullanılarak 
dengelenebilir. RAP’ı kullanırken hem agrega hem de 
bitüm maliyetlerinden tasarruf edersiniz, bir yandan 
da ilk başta ve bir yolun kullanım ömrü boyunca 
emisyonları azaltırsınız. 

Teknolojimiz %100’e varan RAP oranlarının kullanımına 
izin verir. Gerçekte, yüzde, mevcut RAP miktarına ve 
yetkililer tarafından tanımlanan tariflere bağlı olarak 
genellikle çok daha düşüktür. 

Ülkeler giderek daha fazla geri dönüşümü 
benimsiyor mu, yoksa bir platoya mı ulaştık? 
Peki ya önceden benimseyenler daha fazla 
adım atıyorlar mı yoksa mevcut seviyelerde geri 
dönüştürmeden memnunlar mı? 

Başlangıçta geri dönüşümü benimsemeyen birçok ülke 
şimdi oldukça hızlı ilerliyor. Çin bunun bir örneğidir. Ülke, 
Ammann’ın en gelişmiş geri dönüşüm plentlerinden 
bazılarından yararlanıyor ve son derece yüksek RAP 

yüzdelerine sahip karışımlar yaratıyor. 

Daha önce benimseyenler daha da fazla geri dönüşüm 
gerçekleştiriyor. Bu, hükümetin getirdiği kısıtlamalardan 
kaynaklanabilir, ancak giderek artan bir şekilde asfalt üreticilerinin 
RAP’nin değerini görmelerinin bir sonucudur. 

Motivasyonlar ne olursa olsun, küresel toplum bundan yararlanıyor. 
Çevre açısından bakıldığında, dahil olan tüm taraflar, yeni kaplamalar 
için kullanılan RAP yüzdesini genişletme çabalarını artırmalıdır. 

RAP ile ilgili zorluk, malzemelerin ısıtılmasıdır. Yüksek 
sıcaklıklar bitüme zarar verir. Bazı işlemlerde, işlenmemiş 
agrega ısıtılır ve sıcaklığını yükseltmek için RAP ile karıştırılır. 
Ancak %100 RAP ile karışım yaparken, işlenmemiş agrega 
ve dolayısıyla ikincil ısı kaynağı yoktur. Ammann plentleri, 
bitüme zarar vermeden %100 RAP karışımını nasıl ısıtır? 

RAP kullanımının en üst noktasında Ammann ABP HRT (Yüksek 
Geri Dönüşüm Teknolojisi) Asfalt Karıştırma Plenti bulunmaktadır. 
Belirtildiği gibi, %100 RAP ile karışım üretebilir. İşlenmemiş 
agrega gerekmez. 

HRT konseptinde, özellikle RAH100 karşı akışlı kurutma işlemi 
teknolojisi olmak üzere, dikkate değer bir teknoloji ve yenilik vardır. 
RAH100 için gerekli olan, nazik ısıtma işlemidir. Ilık karıştırma işlemi 
sırasında, kurutucu malzemeleri 100ºC ile 130ºC arasında ısıtır. 
Ayrıca daha geleneksel bir karışım isteniyorsa, 140ºC ila 160ºC 
arasında asfalt hazırlanır. 

Isıtma, genellikle RAP malzemesiyle ilgili komplikasyonların ortaya 
çıktığı yerdir. RAP hedef sıcaklığına ulaşmalıdır, ancak malzeme çok 
hızlı ısınırsa değerli bitüm zarar görecektir. 

RAH100 bu endişeyi ortadan kaldırır. Birbirine bağlı iki bölümden 
oluşur. Bunlardan biri, bir brülör içeren ve havayı, karşı akışlı bir 
kurutucu olan ikinci bölüme doğru iten bir sıcak gaz üretecidir. 

RAP, karşı akışlı kurutucu bölümünün uzak ucundan girer ve ısı 
odasına doğru hareket eder. Ters akışlı kurutucunun sonunda RAP, 
beraberindeki siloya taşınır. Isıtılmış RAP karışımı, sıcaklık aşırı hale 
gelmeden kurutucuyu terk eder, bu nedenle bitümün zarar gördüğü 
kritik sıcaklığa asla ulaşmaz. 

ABP HRT ile ilgili küçük bir nokta: Bu son derece gelişmiş bir 
plenttir, açıkça endüstri lideri olduğunu söyleyebilirim. Yine de 
Ammann her zaman daha fazla iyileştirme için çabalar, bu nedenle 
on yıldan daha önce oluşturulan bu sistem sürekli olarak geliştirilir. 
Bu, birçok durumda geliştirilmiş sıcak gaz üretecini içerir. 

ABP HRT’nin görünümü, karıştırıcının üzerine yerleştirilen 
geri dönüşüm sistemi ile benzersizdir. Bu tasarımın 
amacı nedir?

Plent, yüksek oranlarda RAP bir araya getirilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Gördüğünüz şey, HRT plentinin RAP’ı 
destekleyici bir rolden başrol oyuncusu konumuna 
yükselttiğine dair bir onaydır. 

Sizin de belirttiğiniz gibi, en çarpıcı fark, ABP HRT’nin 
tüm geri dönüşüm sisteminin doğrudan karıştırıcının 
üzerinde dikey olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu, 
malzemelerin taşınmak yerine düşürülmesine izin 
vererek aşınmayı en aza indirir ve sıcak RAP’ın 
taşınmasını optimize eder. HRT yaklaşımı aynı 
zamanda plentin kulesinde katkı maddesi 
besleme bileşenleri için ve denetim ve bakım 
çalışmalarını yürütmek için yeterli alan olduğu 
anlamına gelir. 

Bugün HRT konsepti, RAP’ın belirli 
özelliklerini ele almak için en akıllı 
operasyonel yöntemdir. 

Dr. Hans-Friedrich Peters  

Ammann Plentler Bölümü 

Başkan Yardımcısı
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Teorik olarak %100 RAP içeren karışım 
yapmak etkileyicidir. Yine de birçok 
karışım hazırlayıcı daha az miktarlarda 
RAP kullanacaktır. Bu müşteriler için 
çözümler nelerdir? 

Müşterilerimizin çoğu bu kategoriye giriyor 
ve kesinlikle onlar için ürünlerimiz var. 

Geri dönüştürülebilir malzemelerin miktarına bağlı olan çeşitli 
ısıtma işlemleri vardır. RAH60, %60’a kadar sıcak geri dönüştürülmüş 
malzemelerin beslenebildiği paralel akışlı bir kurutucudur. RAH50, 
%40’a kadar sıcak geri dönüştürülmüş malzemeler içeren bir orta 
halkalı kurutucudur. 

Bu özel kurutucular olmadan Ammann plentlerinde geri dönüşüm 
gerçekleşebilir. %30’a kadar soğuk geri dönüştürülmüş malzeme 
doğrudan karıştırıcıya gidebilir, yani hemen hemen her Ammann 
plenti bu miktarda RAP’ı kullanabilir. 

Bir noktada, Ammann gibi üreticilerin emisyonlar 
konusunda çok daha fazla ilerleme kaydedebileceği görülüyor. 
Daha fazla azaltma fırsatları var mı? 

Var. En yenisi, uçucu organik bileşikler (VOC’ler) ile ilgilidir. Toplam 
karbon değerini azaltmak için bu bileşikler temiz gaz akışında 
azaltılmalıdır. 

CO₂ emisyonlarını azaltmak için sürekli çalışıyoruz. Bu, 
tamburu aktif olarak soğutarak, kurutma verimliliğini artırarak ve 
biyoyakıtlar ve odun tozu gibi enerji kaynaklarından yararlanarak 
gerçekleştirilebilir. Ammann teknolojisi, plentin yaşına ve seçilen 
teknolojiye bağlı olarak CO₂’yi %10 ile daha fazla oranda azaltabilir. 

Bitüm tankı çiftliği de dahil olmak üzere CO2 emisyonlarını 
azaltmak için bir şekilde gizli başka fırsatlar da var. Geleneksel 
bir çiftlik, termal yağ ile ısıtılan yatay tanklardan oluşur. Elektrikle 
ısıtılan, dikey bir tank çiftliğine geçiş, önemli avantajlar sağlar. Yağ 
tüketimi ve dolayısıyla emisyon yoktur. Elektrikli ısıtma da uygun 
maliyetlidir. Nitekim, elektrikle ısıtılan bitüm tankları tüm Avrupa’da 
ve dünyanın diğer bölgelerinde standart hale gelmiştir. 

Toz ve koku gibi başka emisyonlar da vardır. Önem seviyeleri ve 
izin verilen maksimum değerler ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye 
büyük ölçüde farklılık gösterir. Teknolojimiz, plent operasyonlarında 
herhangi bir kısıtlamaya neden olmadan tümü için en düşük 
değerlere (örn. <10mg/m³ toz) izin verir. 

Düşük sıcaklıktaki asfalt (LTA), giderek yaygınlaşan bir başka 
fırsattır. Geleneksel asfalt 170 °C civarında üretilirken, günümüzün 
düşük sıcaklık işlemleri yaklaşık 100 °C üretim sıcaklıklarına izin 
verir. Üretim sıcaklığını düşürmek enerji ihtiyaçlarını ve dolayısıyla 
emisyonları da azaltır. 

LTA, kurutma, karıştırma sıraları ve geri dönüşüm de dahil 
olmak üzere tüm üretim sürecini etkiler. Ammann, araştırma ve 
geliştirmemizi LTA için tüm üretim sürecine odakladı. 

Dolaylı CO2 emisyonlarındaki en büyük 

düşüş, RAP’nin uygulanmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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Plentlerin yerleşim alanlarına ve ticari alanlara 
yerleştirilmesi de gürültü sorunlarına neden olur. 
Plentler neden bu alanlara yerleştirilmiştir ve 
gürültüyü sınırlamak için ne yapılabilir? 

Endüstriyel arazi sıkıntısı, asfalt plentlerinin giderek artan 
bir şekilde yerleşim alanlarına daha yakın konumlandırılması 
gerektiği anlamına geliyor. Gürültü söz konusu olduğunda 
yerel yönetimler çok katı standartlara sahip olabilir, bu 
nedenle plentleri mümkün olduğunca sessiz hale getirmeliyiz. 

Ammann bu cephede çok proaktif davrandı. 
Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 
ses baskılama paketleri sunuyoruz. Bazı müşterilerin sesi 
biraz düşürmesi gerekirken, diğerlerinin daha önemli 
önlemler alması gerekir. Çalışmalar, brülörleri çok daha 
sessiz değişken hızlı motor tahrikleri ve egzoz gürültüsünü 
kontrol eden baca susturucularla donatmakla başlar. Tüm 
plenti kaplamak için gittikçe daha fazla ses baskılama 
opsiyonu sunuyoruz. 

Bu arada, bu kaplama plentleri ticari binalar gibi 
gösterir. Kentsel ofis parklarına güzelce uyan güzel 
tesislerdir. Yoldan geçenler içeride bir asfalt karıştırma 
plenti olduğunu asla tahmin edemezler. 

Toz emisyonlarına daha önce değindiniz. Plentlerin 
genellikle hassas alanlarda konumlandırılması 
gerektiğinden, bu daha büyük bir sorun haline 
geliyor. Bu plentlerden kaynaklanan tozu sınırlamak 
için başka bir şey yapılabilir mi? 

Toz emisyonlarıyla ilgili konuşma, filtre ünitesi ile başlar. 
Ammann Asfalt Karıştırma Plentleri, yüksek verimli bir 
torbalı filtre aracılığıyla tozu giderir. Nitekim, örnek bir 
kıyaslama olan egzoz tozunu 10 mg/m3’ün altına düşürür. 
Bunu 5 mg/m3’ün de altına düşürmek için çalışıyoruz. 

İnsanlar genellikle sadece karışım yapma sürecinden 
kaynaklanan toza ve bacadan gelenlere odaklanır. 
Bir asfalt karıştırma plenti ve kamyonlar ve tekerlekli 
yükleyiciler gibi ekipmanların etrafındaki tüm lojistik 
operasyonların plentin kendisinden çok daha fazla toz 
oluşturduğunu unutuyorlar. Neyse ki, Çin gibi ülkeler 
ve ayrıca Avrupa’daki bazı bölgeler bu diğer kaynakları 
giderek daha fazla ele alıyor. 

Ammann ve müşterilerimiz tozu daha da sınırlandırmak 
için birlikte çözümler geliştirdiler. Daha fazla iyileştirme 
için toz azaltma noktalarına odaklanıyoruz. Soğuk 
besleyici, dış yükleme, skip aspiratör, taşma silosu, 
doldurucu yükleme alanı, elek, kayışlar ve transfer 
noktalarında önlem alınması büyük fark yaratır. Bu, filtre 
ünitesi aracılığıyla sağlanan çabalara ektir. 

Mevcut emisyon durumunu özetlemek gerekirse, ana 
odak noktasının yanma işleminde CO2, VOC ve NOx’in 
ayarlanması ve filtre ünitesinden sonra kalan toz içeriğini 
azaltmak olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, örneğin ön 
dozlamanın tozsuzlaştırma sürecine entegrasyonunun da 
teşvik edildiği pazarlar vardır.

Elektrikle ısıtılan, dikey bir bitüm tankı çiftliğine 

geçiş, hem yakıt tüketiminde hem de emisyonlarda 

önemli tasarruflar sağlar.

AMMANN.COM 9
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Yerel yönetim gereksinimleri genel olarak daha sıkı hale 
geliyor mu? CO2, ses ve toz emisyonlarını tartıştık, özellikle de 
plentlerin giderek artan bir şekilde yerleşim alanlarına veya 
ticari alanlara yerleştirildiğini düşünürsek peki ya koku? 

Genel olarak evet, gereksinimler daha katı hale geliyor, ancak bir 
ülkeden diğerine son derece farklılık gösterirler. 

Yasa olduğu için ve biz de iyi komşular olmak istediğimiz için tüm 
düzenlemelere uymaya hevesliyiz. Bu, karbon ve VOC emisyonlarını 
azaltmaktan çok daha fazlası anlamına geliyor. Aynı zamanda az 
önce tartıştığımız sönümleme sesinin yanı sıra toz ve koku da içerir. 

Koku ile ilgili olarak… Bitüm dumanı, kokunun başlıca kaynağıdır. 
Ammann, ortaya çıkabilecek dumanı ve kokuyu sınırlamak için farklı 
çözümler sunar. Tozda olduğu gibi, bu durumda bitüm tankları, skip 
ve dış yükleme seviyeleri ve baca gibi azaltma noktalarına sahibiz.

Biyoyakıtlar da dahil olmak üzere alternatif enerji kaynakları 
hakkında çok fazla konuşma var. Ancak, bir plent satın almayı 
düşünen bazı karışım üreticileri, bir şekilde kanıtlanmamış 
oldukları ve bulunabilirlikleri geleneksel kaynaklar kadar 
tutarlı olmayabileceği için bu tür yakıtlara odaklanmakta 
tereddüt edebilir. 

Ammann biyoyakıt brülörleri ayrıca doğal gaz, LPG, hafif ve ağır 
yağ ve gazyağı gibi daha geleneksel yakıtları da kullanabilir. Bu, 
yalnızca daha yeni yakıtlara güvenmekte tereddüt eden müşterilerin 
endişelerini azaltır. 

Bu yeni yakıtların kullanılması, yeşil cephede bir başka anlamlı 
kazançtır. Yenilenebilir enerji kaynakları alıyoruz veya bazı 
durumlarda atık bir ürünü yakıta dönüştürüyoruz. Bu, doğal 
kaynakları korur ve atık sahaları üzerinde daha az baskı oluşturur. 

Yenilenebilir cephede, odun tozu brülörü konusunda çok 
yüksekteyiz. Brülör, yerel kaynaklardan temin edilebilen bir 
malzeme olan odun tozunu yenilenebilir bir yakıta dönüştürür. 
Bu toz brülörünü daha da istisnai yapan şey, karbon nötr olmasıdır. 
Odun yakarken açığa çıkan karbondioksit, ağacın ömrü boyunca 
o miktarda karbondioksit tüketmesiyle dengelenir. Bu nedenle 
emisyonların bu kısmı karbon nötrdür. 

Brülörün etkili olduğu kanıtlanmıştır ve birçok Ammann Asfalt 
Karıştırma Plentinde kullanılmaktadır. Mevcut plentlere de 
sonradan takılabilir. 

Biyoyakıtlar elbette başka bir girişimdir. İklim korumasını 
desteklerler ve mineral yağa bağımlılığı azaltırlar. Bu yakıtlara 
örnek olarak kolza tohumu ve şeker kamışı verilebilir. Selüloz sülfat 
üretiminin atık ürünü olan tall yağı da kullanılabilir. 

Yakın gelecekte hidrojen gibi diğer yakıt türlerinin gaz emisyon 
değerlerini önemli ölçüde azaltacağını umuyoruz. Bu yakıtlar 
sektörümüzde de çok daha önemli olacak. Ammann, bunun için 
hazırlanacak çözümler üzerinde zaten çalışıyor. 

 Plent sahipleri bu yorumlara 
bakıp, “Bunlar harika fikirler, 
ama benim zaten bir plentim var” 
diyebilirler. Bir asfalt üreticisi, 
mevcut plentini kullanırken daha 
çevreci bir operasyona nasıl 
geçebilir? 

Asfalt üreticileri, mevcut plentlerinde 
ne kadar başarılı olabileceklerine 
şaşırabilirler. Çok kolay bir ilk adım, 
kontrol sistemini geliştirmektir. 

Modern bir kontrol sistemi, verimlilik 
üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olabilir ve bu, sürecin birçok bölümünü 
ilgilendirir. Geliştirilmiş verimlilik, yakıt 
kullanımını, emisyonları ve malzeme 
israfını azaltacaktır. Ve as1, işte tam da 
bunu yapmakta en iyisidir. 

Eğitim, atılabilecek bir başka acil 
adımdır. Operatör yerleşik değerden 
yararlanamazsa, dünyadaki en iyi 
plent ve kontrol sistemi dahi düşük 
performans gösterecektir. 

Diğer bir seçenek, daha kapsamlı 
bir iyileştirmedir. Hala yeni bir plentin 
fiyatının bir kısmına mal olur ve 
Ammann ve diğer üreticiler tarafından 
üretilen ürünlerle uyumludur. 

İyileştirme, geri dönüşüm çözümleri 
dahil olmak üzere aralarından seçim 
yapabileceğiniz bir dizi opsiyona sahiptir. 
İyileştirme, köpük bitüm, vaks ve diğer 
katkı maddelerinin kullanılmasını sağlar. 
Özel bitüm ve alternatif karıştırma döngüleri de kullanılabilir. 

Yine plent sahibi taahhüt düzeyini belirleyebilir. Pek çok iyileştirme 
müşterisi, ısı transferini optimize eden ve tabii ki emisyonları azaltan 
ve RAP dahil geniş bir malzeme yelpazesinin kullanılmasını sağlayan 
yeni bir kurutucuya sahiptir. 

İyileştirme, bitüm tankı ve filtre ünitesi için çevresel geliştirmeleri 
içerebilir. Gürültü azaltma çözümlerini de içerebilir. Yenilenmiş 
brülörler, karıştırıcılar ve kontrol sistemi dahil olmak üzere bir dizi 
teknolojik iyileştirme yapılabilir.
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Başvurduğunuz çözümlerden bazılarını keşfetmek 
isteyen bir işletme için bir sonraki adım nedir? 

Ammann satış veya destek ekipleriyle iletişime 
geçmeleri gerekir. Belirli bir ilgili yoksa Ammann.com’u 
ziyaret edebilirler. Ana sayfada belirgin bir şekilde 
görüntülenen bir “Bir Bayi Bul” bağlantısı vardır. Web 
sitesinde ayrıca asfalt karıştırma plentleri de dahil 
olmak üzere tüm Ammann ürünleri hakkında bir dizi 
bilgi bulunmaktadır. 

AMMANN.COM 11

Endüstriyel arazi sıkıntısı, asfalt plentlerinin giderek 

artan bir şekilde yerleşim alanlarına daha yakın 

konumlandırılması gerektiği anlamına geliyor.
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Hükümetler, yol yapımının sürdürülebilir 
süreçler içermesini giderek daha fazla teşvik 
ediyor ve bazen talep ediyor. Bu yöntemleri 
taahhüt eden müteahhitler, değişiklikleri 
çevreye fayda sağlamaktan daha fazlasını 
yapıyorlar, aynı zamanda sonuçlara da 
fayda sağlıyorlar. 

Ammann sıkıştırıcıları ve finişerleri, bu tür 
uygulamaları gerçeğe dönüştürdükleri için 
müteahhitlere yardımcı olmada önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu makineler, her bir iş 
sahasına gelişmiş çevre dostu olma özelliği 
getiren ileri teknolojiyi kullanır. 

Toprak Sıkıştırma
Yol yapımı, toprak hazırlığı ile başlar. 

Ammann, Ammann Sıkıştırma Uzmanı 
(ACE) kullanımı yoluyla bu süreci daha 
sürdürülebilir hale getirir. 

Bu tescilli sistem, operatörlerin sıkıştırma 
sürecini izlemesine yardımcı olur. Sağlanan 
bilgi, hedeflere ulaşıldığında sıkıştırmanın 
sona ermesini sağlar ve böylece gereksiz 
silindir geçişlerini ortadan kaldırır. 

Tasarruf edilen her geçiş, yakıt yanmasını 
ve emisyonları azaltır. Makine aşınması 
da azaltılarak kullanım ömrü uzar ve 
bileşenlerin zamanından önce atık sahasına 
girmesi önlenir. 

Ammann toprak sıkıştırıcı serisinde de 
gelecek vaat eden yeni bir yeşil girişim 
vardır: ECOdrop. 

ECOdrop, hem emisyonları hem de yakıt 
maliyetlerini azaltan motor verimliliğini en 
üst düzeye çıkarmakla başlar. Ayrıca, bunları 
çalıştırmak için gereken operasyonel sıvıları 
en aza indirgemek için anahtar sistemlerin 
ve bileşenlerin yeniden yapılandırılmasını 

içerir, böylece bertaraf etme ihtiyaçları 
sınırlandırılır. 

 

Aradaki fark etkileyici. ECOdrop ile, bir 
Ammann Toprak Sıkıştırıcısı aşağıdakilerde 
azalma sağlamıştır: 
• Yakıt tüketiminde %22
• Gerekli hidrolik sıvısında %26 
• Gerekli vibrasyon sistemi sıvısında %10 

Asfalt Kaplama
Sürdürülebilir çabalar, sürecin bir sonraki 

adımı olan asfaltlama ile devam ediyor. 
Birçok Ammann finişeri, değişken kontrollü 
bir sistem aracılığıyla motor devirlerini iş 
sahasının gereksinimlerine göre otomatik 
olarak ayarlayan EcoMode’u sunar. 
EcoMode, yakıt tüketimini ve gürültüyü 
azaltır ve motorun ömrünü uzatır. 

Patentli bir tahrik konsepti olan 
VarioSpeed, her zaman optimum RPM 
sağlayarak bu konsepti daha da ileri 
götürür. Bu yüke duyarlı hidrolik sistem, güç 
talebini tanır ve motor devrini en verimli 
seviyede otomatik olarak kontrol eder. Yakıt 
tüketimindeki düşüş, %15’e varan tasarrufla 
önemlidir. 

Otomatik bir asfaltlama sistemi olan 
PaveManager 2.0, daha fazla verimlilik 
sağlar. Sistem, işlemi sürekli olarak izler ve 
operatörlere geri bildirim sağlar. Ayrıca, 
kesin sonuçlar için birçok temel işlevi 
kontrol eder. Otomasyon, doğal kaynakları 
korur, emisyonları en aza indirir ve yeniden 
çalışmayı önleyen kaliteyi sağlar. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLERİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK

YEŞIL YOL YAPIMINDA SIKIŞTIRICILARIN, FINIŞERLERIN ROLÜ

Birçok Ammann finişer, yakıt tüketimini 

ve gürültüyü azaltan ve motor ömrünü 

uzatan EcoMode’u sunar. 

12 AMMANN GRUP DERGİSİ
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Asfalt Sıkıştırma
Asfaltı sıkıştırırken ACE, toprak sıkıştırma 

sırasında olduğu gibi ilerlemeyi izler. Ancak 
asfalt sıkıştırma ile ACE, zemin özelliklerine göre 
genliği ve frekansı da otomatik olarak ayarlar. 

ACE teknolojisinin faydaları asfalt sıkıştırma 
sırasında önemlidir. Toprak çalışmasında 
olduğu gibi, bir silindirin yaptığı geçiş sayısını 
azaltabilir ve yakıt, işçilik ve makine aşınmasında 
tasarruf sağlayabilir. Otomasyon, deneyimsiz 
operatörlerin bile deneyimli profesyoneller gibi 
performans göstermesine yardımcı olur. 

Nihayetinde ACE, uygun sıkıştırmanın 
elde edilmesini sağlar ve bazı durumlarda iş 
sahasına geri dönüşü gerektirebilecek maliyetli 
yeniden çalışmayı önler. Bir işi tamamlamak için 
gereken zamanı, malzemeleri ve yakıtı iki katına 
çıkarmanın sürdürülebilir hiçbir yanı yoktur. 

ACE ayrıca, zayıf noktalar olmadan homojen 
bir yüzey sağlayarak sıkıştırılan malzemenin 
ve bunun üzerine yerleştirilen yapıların 
ömrünü uzatır. 

Makine Bakımı
Tüm Ammann sıkıştırıcıları ve finişerleri, 

çevreye zarar verebilecek sıvı dökülmelerini 
önleyen servis noktalarına kolay erişim 
özelliğine sahiptir. 

Sıvıların değiştirilmesi ve bertaraf edilmesi 
gereken sıklığı azaltan uzun servis aralıkları da 
bir rol oynar. Ammann, bu aralıkları uzatmanın 
yollarını belirlemek ve dolayısıyla bertaraf 
ihtiyaçlarını en aza indirmek için makinelerini 
sürekli olarak gözden geçiriyor. 

Gelişmiş ACE sisteminden servis noktalarının 
elverişli konumuna kadar tüm bu çabalar, 
önemli ölçüde daha sürdürülebilir yol yapımı 
projelerine katkıda bulunuyor. 

ARS 110 Tek Tamburlu Silindir üzerindeki 

eğimli kaput, bakımı kolaylaştırır

Ammann Sıkıştırma Uzmanı (ACE), 

operatörlerin ilerlemeyi izlemesine yardımcı 

olur ve sonuçta silindirin geçişlerini 

ortadan kaldırır.     AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T

AMMANN.COM 13
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KOMPAKT, GÜÇLÜ 
VE ÇOK YÖNLÜ

Ammann APF İleri Hareketli Vibrasyon 
Tablalı Sıkıştırıcılar gerçek anlamda çok 
yönlü performansa sahiptir. Toprakta, 
taşta veya asfaltta, bu tablalar neredeyse 
tüm iş sahası engellerinin üstesinden 
gelebilecek profesyonellerdir. 

İnşaat sahaları, hem güç hem de ustalık 
gerektiren bir mücadele olabilir. İş sahaları, 
tuğla duvarlı ve dış bacalı tarihi binaları 
içerebilir. Bu, tablaların daha büyük bir 
makinenin sıkıştırma seviyesini sağlamak 
için yeterli güce sahip olması gerektiği, 
ancak hassas yapıların yakınında çalışacak 
kadar nazik olması gerektiği anlamına gelir. 
APF tablaları, bu tür durumlar için idealdir 
ve uygun gücü daha büyük bir silindirin 
ulaşamayacağı noktalara getirir. 

APF 15/50, Ammann’ın verimli ileri hareket 
eden plakalı sıkıştırıcılarının bir örneğidir. 
500 mm çalışma genişliğiyle, sıkıştırma 
gücünü en dar alanlara taşır. 3 kW (4 hp) 
Honda motoru ve yüksek çekiş gücü, 
dik yüzeylerin üstesinden gelebilmesini 
sağlarken, cömertçe boyutlandırılmış ve 
bakım gerektirmeyen ikaz ünitesi olağanüstü 
güç sağlar. 

APF 15/50, alt tabakaları sıkıştırırken 
yeteneğini gösterir. Sıkıştırıcı 100 Hz’e 
kadar vibrasyon frekansı ile çalışır. Nispeten 
düşük 84 kg ağırlığına rağmen homojen bir 
şekilde sıkıştırılmış ve yüklenebilir bir yüzey 
elde eder. 

Tüm APF tablaları çok çabuk bir şekilde 
hafriyattan asfalta dönüştürülebilir: Su tankı 
ve yağmurlama sistemi alet gerektirmeden 
basitçe üstüne monte edilir. 

Yol ve bahçe yapımında, isteğe bağlı olarak 
temin edilebilen bir asfaltlama hasırı, aletsiz 
hızlı bir şekilde monte edilebilir. Asfaltlama 
hasırı, kaldırım taşları gibi hassas yüzeylerde 
kullanılır. 

Güçlü APF tablalı sıkıştırıcılar yorulmadan 
çalışır. Patentli vibrasyon sistemleri, el-kol 
vibrasyonunu (HAV) 2.5 m/sn²’nin altına 
düşürür ve bu, makine operatörünün 
herhangi bir kısıtlama olmaksızın 
çalışabileceği kadar düşük bir değerdir.

Kendi kendini temizleyen taban plakası 
son derece dayanıklı çelikten yapılmıştır ve 
kaynak ve dolayısıyla zayıf noktası yoktur. 
Normal çalışma koşulları altında, bakım 
gerektirmeden makinenin tüm hizmet ömrü 
boyunca dayanabilir. 

Taşıma söz konusu olduğunda, tablalar 
kompakttır ve bir binek aracın bagajına 
sığabilir. Opsiyonel tekerlek sistemi, iş 
sahasında hareketi kolaylaştırır. Sistemin 
devreye alınması kolaydır, operatörün sadece 
bir kaldıraca basmasını gerektirir.

 Ammann’ın APF serisinde altı farklı model 
bulunur. Çalışma ağırlıkları 54 kg ila 106 kg 
arasında değişirken, çalışma genişlikleri 
33 cm ila 50 cm arasında değişir. Modellerin 
esnekliği ve ergonomisi, onları tüm 
uygulamalar için ideal sıkıştırıcılar yapar. 

VİBRASYON TABLALARI

Özellikler ve Faydalar 

• Ammann’ın güçlü sıkıştırıcıları istenen 

sıkıştırma hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşır

• Yüksek manevra kabiliyetine sahip 

makineler dar alanlarda güvenli ve 

hassas kontrol sağlar

• Eklenmesi kolay opsiyonlar çok 

yönlülüğü artırır ve çok çeşitli 

uygulamalarla uyum gösterir

• Yüksek çalışma hızları açık alanlarda 

verimlilik sağlar

• Endstri lideri HAV değerleri, kullanım 

kolaylığını artırır ve operatör 

yorgunluğunu azaltır

APF VİBRASYON 
TABLALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇALIŞMA AĞIRLIKLARI: 54 ila 106 kg

ÇALIŞMA GENİŞLİKLERİ: 33 ila 50 cm

MAKS. VİBRASYON FREKANSI:  

90 ila 100 Hz

MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ: 10.5 ila 20 kN

APR VİBRASYON 
TABLALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇALIŞMA AĞIRLIKLARI: 100 ila 440 kg

ÇALIŞMA GENİŞLİKLERİ: 38 ila 75 cm

MAKS. VİBRASYON FREKANSI:  

65 ila 98 Hz

MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ: 23 ila 59 kN
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ERGONOMİK VE 
VERİMLİ SIKIŞTIRMA

Ammann APR Ters Çevrilebilir 
Vibrasyon Tablalı Sıkıştırıcılar, en zorlu 
iş sahalarında hizmet eder. Makineler, 
hem toprakta hem de asfaltta sıkıştırma 
çalışmaları için idealdir. 

Tablalar, hassas kontrolleri sayesinde dar 
alanlarda çalışabilir ve ayrıca açık alanlarda 
da iyi performans gösterir. 

Hidrostatik kontroller, plakaların manevra 
kabiliyetine sahip, doğru ve yorulmadan 
çalışmasını sağlar. Çift şaftlı uyarıcılar her 
türlü zorluğun üstesinden gelir. 

Ammann hidrostatik kontrollerini tam 
olarak öne çıkaran nedir? Operatörler, 
sıradan bir alet ile bir işe tam olarak 
ve mükemmel bir şekilde uyan bir alet 
arasındaki farkın olduğunu belirtiyor. 

Hidrostatik kontrollerle, APR tablalarının 
çalışma hızı hem ileri hem geri yönde sonsuz 
değişkenliğe sahiptir. Kontrol sistemi hızlı 
tepki verir ve dar yerlerde bile hızlı bir yön 
değişikliği sağlar. 

Değişken ayar aralığı, tablaların geniş 
çalışma alanlarının üstesinden gelmesini 

mümkün kılar. Ürün yelpazesi ayrıca 
operatörlerin hassas asfaltlama veya toprak 
sıkıştırma işlerine uyum sağlamasına 
olanak tanır. 

Özellikle zorlu zemin koşullarında, tablalar, 
makineler tamamen sıkıştırmak için esasen 
aynı yerde dururken yerinde vibrasyona 
da geçirilebilir. 

 
Vibrasyon tablalarındaki çift şaftlı uyarıcılar 

verimli bir şekilde çalışır ve makineleri dik 
ve engebeli arazide hareket ettirir. Uyarıcı 
kuvvet, zemine ve sıkıştırılacak malzemelere 
ve operatörden uzağa yönlendirilir. 

Kuvvetin yönü, patentli Z-buffer™ 
ile birleştiğinde, endüstrideki en düşük 
el-kol titreşim (HAV) seviyelerini ortaya 
çıkarır. Z tampon, titreşimi izole eden ve 
kılavuz koluna iletilmesini önleyen özel bir 
damperdir. 2.5 m/sn2’nin altındaki HAV 
değerleri operatöre ulaşır. 

Bu değer o kadar düşüktür ki, katı 
düzenlemelere sahip ülkelerde bile çalışma 
saatlerinin belgelenmesine gerek yoktur. 
APR serisinde HAV kaynaklı sağlık riskleri 
ortadan kaldırılmıştır. 

Ammann APR Tablaları, 30 cm çalışma 
genişliğine sahip 100 kg hafif modelden 
75 cm çalışma genişliğine sahip 440 kg 
makineye kadar kısmen çeşitli boyutları 
nedeniyle her durum için donanımlıdır. 
Tablalar toprağı ve çakılları sıkıştırır ve bu 
yalnızca başlangıçtır. Bir su tankı onları 
asfaltta tercih edilen makineler yapar. Örülen 
tuğlaların sıkıştırılması için bir alete ihtiyaç 
duymadan bir hasır monte edilebilir. 

 
APR serisindeki bireysel modeller, Ammann 

tarafından geliştirilen isteğe bağlı bir 
sıkıştırma ölçüm sistemi olan ACEecon ile 
de geliştirilebilir. LED ekran, operatörün 
malzemenin mevcut sıkıştırma derecesini 
kolayca belirlemesine yardımcı olur. Bu, aşırı 
veya yetersiz sıkıştırmayı önler ve iş daha 
hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir. 

Ammann, söz konusu bakım olduğunda da 
konfor açısından çıtayı yükseltmiştir. Muayene 
ve bakım noktalarına erişilebilir ve rutin görevleri 
gerçekleştirmek için aletlere gerek yoktur. Taban 
plakasının kendisi bakım gerektirmez ve kendi 
kendini temizler. Yeni tasarlanan çerçeve 
tüm bileşenleri korur ve yükleme sırasında 
makineyi kaldırmak için kullanılabilir. 
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Ammann ACM Prime Asfalt Karıştırma 
Plentleri, ortaya çıktıkları Latin Amerika’da 
ve son zamanlarda Kuzey Afrika’da son 
derece popüler olmuştur. Plentler, ilkinin 
Ukrayna’da faaliyete geçmesi planlarıyla 
birlikte şimdi Avrupa’ya gidiyor.

BahmachGazBudService, kısa süre önce, 
ülkenin Sumy Bölgesi’ndeki yol yapımında 
kullanılacak bir Ammann ACM 140 Prime 
Asfalt Karıştırma plenti satın aldı. Avrupa 
kıtasında faaliyet gösteren ilk Prime olacak. 

Sürekli plentler, mobil olmaları ve yüksek 
kaliteli karışım ürettikleri için popülerdir. 
Nitekim, büyük, sabit bir plentin ürettiği 
karışım kadar iyidir.

ACM Prime, gelişmiş özelliklere sahiptir. 
%20’ye varan oranda geri dönüştürülmüş 
asfalt (RAP) kullanabilmektedir. Isıtma ve 
karıştırma işlemleri açıkça ayrılmıştır. Elyaf 
ve Ammann Köpük gibi katkı maddeleri 
ısı kaynağından uzakta eklenebilir. Plent 
aynı zamanda sıcak karışım da üretebilir. 
Karıştırma süresi, tarif ve kapasiteye göre 
ayarlanabilir. 

 

BahmachGazBudService daha önce başka 
bir üretici tarafından inşa edilen sabit bir 
plent kullanıyordu. Talepteki artış, daha 
yüksek üretkenliğe ihtiyaç olduğu anlamına 
geliyordu. ACM 140 Prime, sabit plentin 
30 ton ila 40 ton üretimine kıyasla saatte 
140 ton karışım üretebilir. 

İkinci farklılaştırıcı ise hareket 
kabiliyetiydi. Ukrayna’daki Ammann 
bayisi Euromash’ın satış temsilcisi Yevhen 
Lytvyn, “Müşteri, projelerin bölgede 
tam olarak nerede olacağını bilmiyor, bu 
yüzden plentin iş sahalarının yakınına 
hızlı bir şekilde taşınabilmesi için plentin 
hareket kabiliyetine ilgi duyuyordu,” dedi. 
Müşterinin, ACM 140 Prime’ı kurmak için 
hiçbir vinç gerekmemesini ve çok asgari 
temel çalışmasına ihtiyaç duyulmasını 
sevdiğini söyledi. 

Plentin bir veya iki römork üzerine 
sığmasını sağlayan ACM Prime’ın kompakt 
tasarımı sayesinde nakliye son derece kolay 
hale getirildi. Öte yandan, sabit plentin yerini 
değiştirmek 15 ila 18 kamyon gerektirecektir. 
Lytvyn, “Yer değiştirme maliyetlerini düşük 
tutmak önemliydi” dedi. 

 
Verimlilik, hareket kabiliyeti ve Ammann 

bayisi Euromash tarafından sağlanan servis, 
ACM Prime pletinin BahmachGazBudService 
ve birçok kıtadaki diğerleri gibi 
müteahhitler için ideal bir seçim olmasının 
temel nedenleridir.

AVRUPA’DA SATILAN İLK 
ACM PRIME PLENTİ

PLENT: GÜNEY AMERİKA’DA BÜYÜK BİR SATICI

ACM PRIME 

Özellikler ve Faydalar

• Son derece mobil, kompakt 

plentler

• Mükemmel karıştırma 

performansı ve kalitesi

• Açıkça ayrılmış ısıtma ve 

karıştırma süreçleri

• Elyaf ve Ammann Köpük gibi 

katkı maddeleri ısı kaynağından 

uzağa eklenebilir 

• Karıştırma süresi tarif ve 

kapasiteye göre ayarlanabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KAPASİTE: 100–210 t/h

KARIŞTIRICI BOYUTU:  

1.2–2.1 t 

İÇERİK SOĞUK BESLEYİCİ:  

3 x 7 m³

KONTROL SİSTEMİ: as1
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Makineleri kiralayan müteahhitler ve 
bunları tedarik eden kiralama işletmeleri için 
hafif tandem silindirler geliştirildi. 

Silindirler, en son EU Kademe V/ U.S. Tier 4f 
emisyon standartlarını karşılamak için 
herhangi bir Motor Son İşlem Teknolojisi 
(EAT) gerektirmeyen yeni bir Kubota motoru 
D1703-M-DI içerir. Bu, makineyi kiralayan 
ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF) veya Egzoz 
Gazı Devridaimi (EGR) sistemlerinin bakımını 
yapmak istemeyen veya bundan hoşlanmayan 
müteahhitlere hitap eder. Kiralık filo sahipleri 
ayrıca DPF olmayan bir ürünün daha az bakım 
ihtiyacı, pazarlanabilirliği ve ikinci el değerini 
takdir ediyor. 

Motor, 18,5 kW (24,8 HP) güçle kuvvetlidir 
ve bu, makinelerin değişen hafif ağırlıkları 
göz önüne alındığında önemli bir miktardır. 

Güncellenen silindirler ARX 23.1-2 
Kademe V, ARX 23.1-2C Kademe V, ARX 
26.1-2 Kademe V ve ARX 26.1-2C Kademe 
V’tir. Sıralı yapılandırmalardan ofset 
yapılandırmalarına kadar hızlı tambur 
ayarına imkan veren bir eklem noktası 
ve yumuşak çalıştırma/durdurma özellikli 
tamamen elektronik tahrik kolları nedeniyle 

kısmen popüler makineler olarak kalırlar.

Ofsetli silindirler engellere yakın çalışabilir. 
Operatörlerin yalnızca bir tamburu izlemesi 
gerekir, ikincisinin engelden güvenli bir 
mesafede olacağını bilmelidir. Sıkıştırma 
kuvvetlerinin eşit şekilde dağılmasını 
sağlayan sıralı ayar, daha açık iş sahalarında 
tercih edilir.

Sıralı/ofset ayarını mümkün kılan eklem 
noktası bakım gerektirmez.

Müteahhitler ayrıca makinenin kullanım 
kolaylığını da takdir ediyor. Silindirler sezgisel 
bir gösterge paneli düzenini kullanır ve 
olağanüstü ön ve arka görüş sağlar. LED ışık 
sistemi ve azaltılmış ses seviyeleri, operatör 
ve iş sahası güvenliğini artırır. 

Çalışma genişlikleri 1000 mm ila 1200 mm 
arasındadır. Ağırlıklar 2 ton ile 2.5 ton 
arasında değişir. 

Uygulamalar arasında küçük ve orta ölçekli 
şantiyeler, şehir yolları, tahta kaldırımlar, 
şehir caddesi onarımları ve yol bakımı 
yer alır.

“C” versiyonları, önde çelik tambur 
ve arkada dört pnömatik lastik kullanan 
kombinasyon makineleridir. 

KİRALAMA PAZARI İÇİN 
GÜNCELLENEN AMMANN 

SIKIŞTIRICILARI

YENI MOTORLAR İŞLEM SONRASI ÇABA GEREKTIRMEZ

ARX TANDEM 
SİLİNDİRLER 
KUBOTA 19kW

Özellikler ve Faydalar 

• Özellikle asfalt işlerinde önemli 

olan yumuşak çalıştırma ve 

durdurma için elektronik 

tahrik kolu

• Konfor ve görünürlük 

için kayar koltuklu geniş 

operatör platformu

• Deneyimsiz operatörlerin 

başarılı olmasına yardımcı olan 

sezgisel makine kontrolüne 

sahip basit ve güvenilir 

kontrol paneli

• Maliyet tasarrufu için erişilebilir 

servis ve bakım noktaları

• Düşük sahip olma maliyeti için 

bakım gerektirmeyen parçalar,

• Optimum verimlilik için Akıllı 

Sıkıştırma aracı olan isteğe 

bağlı ACEforce

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 2110-2460 kg

MAKSİMUM AĞIRLIK: 2310-2655 kg

TAMBUR GENİŞLİĞİ: 1000–1200 mm

MAKSİMUM ÇALIŞMA OFSET 

MODU: 40 mm

MOTOR:  

Kubota – 18,5 kW (24,8 HP)

EU Kademe V/ U.S. EPA Tier 4 final
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HABERLER VE ETKLİNLİKLER

200. ACM Prime Prime Plenti Üretildi
Ammann Brezilya, 200. ACM Prime Asfalt 

Karıştırma Plentinin üretimiyle bir kilometre 
taşına ulaştı. 

Sürekli, mobil ACM 
Prime Plentlerinin imalatı, 

yedi yıl önce Brezilya, 
Gravataí’deki fabrikada başladı. 

Brezilya’da büyük bir yolsuzluk 
vakası, bölgedeki diğer bazı 

ülkelerdeki ekonomik sorunlar ve 
son koronavirüs salgını da dahil, 

başarıya, özellikle o zaman diliminde 
Latin Amerika’nın karşı karşıya 

olduğu siyasi ve ekonomik zorluklar 
düşünüldüğünde hızla ulaşıldı. 

Ammann Brezilya Genel Müdürü Gilvan 
Medeiros Pereira, “Tüm Latin Amerika 
ülkelerinde çok önemli pazar paylarına 
ulaştık ve pazarlarda oldukça etkileyici 
bir popülasyona sahibiz” dedi. “Olumsuz 
senaryolarda faaliyet gösterdiğimizi 
düşünürsek, 200. Prime Plentinin üretimi bir 
kutlama sebebi.”

Ammann Brezilya, ileri teknoloji ile 
üstün bir ürün sunarak, kısmen zorlukların 
üstesinden geldi. Yaklaşım, pazar payının 
artmasına yol açtı ve bu da Prime satışlarının 
güçlü kalmasına yardımcı oldu. ACM Prime 
Plentleri için bir sonraki hedef, Latin 
Amerika dışındaki pazarlarda nüfuzunu 
artırmak olacaktır. 

Ürün portföyü artık ACM 100 Prime, ACM 
140 Prime ve ACM 210 Prime’ı içermektedir. 
Plentler, sırasıyla saatte 100, 140 ve 210 ton 
üretim kapasiteleri sunmaktadır. 

Birinci sınıf ürünler, büyük bir plentin 
kalite kontrol avantajlarını sağlar, ancak 
küçük, mobil bir pakette gelir. Kompakt 
düzenlemeleri, tüm plentin bir veya iki şasiye 
sığmasını sağlayarak yer değiştirmeyi kolay ve 
verimli hale getirir. 

Eklenti bileşenleri maliyetleri düşürür ve 
kurulumu hızlandırır. Plentlerin tasarımı ve 
sürekli akışı da vardıktan sonra verimliliği 
garanti eder. 

Plentler, hareket kabiliyetleri göz 
önüne alındığında özellikle etkileyici olan 
olağanüstü kaliteleri ile tanınırlar. Pek çok 
mobil plentin kapasitesinin ötesinde bir görev 
olarak, yüksek oranda geri dönüştürülmüş 
asfaltı birleştirebilirler.

Kompakt tasarım, tüm plentin bir veya iki şasiye sığmasını sağlayarak yer değiştirmeyi kolay ve verimli hale getirir.
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Beton Santrali: Malezya Konut 
Projesinin Anahtarı 

Musyati Development Sdn Bhd ve bir 
Ammann Beton Karıştırma Plenti, önemli 
bir uygun fiyatlı konut projesi için gerekli 
malzemeleri sağlıyor. Malezya, Sarawak, 
Sibu’daki proje, hem estetik açıdan hoş hem 
de uygun fiyatlı, yüksek etkili bir gelişimden 
oluşuyor.

Musyati, bir Ammann CBT 60 SL Elba Beton 
Karıştırma Plenti kullanıyor. Şirket, plentin 
tutarlı ve güvenilir olduğunu ve tüm inşaat 
ekibine güven aşıladığını bildirdi. Plent ayrıca 
yakıt tasarrufludur. Musyati yetkililerinin 
bildirdiğine göre aslında plentle ilgili en 
büyük sürpriz yakıt ekonomisidir. 

Plent yöneticisi Benjamin, CBT 60’ı “basit 
ve kullanımı kolay” olarak tanımlıyor. Ayrıca 
güvenilirliğini ve meslektaşları gibi yakıt 

verimliliğini de övüyor. Musyati 
ekibi sezgisel as1 Kontrol Sistemini 
de övdü. 

Musyati, sadece beş yıl önce 
kurulmuş nispeten yeni bir 
geliştirme şirketidir. Ana 
müşterileri iskan bakanlığı 
ve özel ev sahipleridir. 

İlk İnşaat Konseyi Ammann 
Hindistan’ı Onurlandırdı 

Ammann Hindistan, en çok satan Asfalt 
Finişeri serisine sahip olduğu için prestijli bir 
Equipment India Ödülü kazandı. 

Seçim komitesinden yapılan açıklamada, 
“Şirketinizin bu ürün kategorisindeki seçimi, 
ürününüzün bu kategorideki üstünlüğünü 
doğruladığı için prestijli bir başarıdır” dedi.

Ödül, neredeyse Hindistan İnşaat 
Festivali’nin bir parçası olarak verildi. Etkinlik, 
Hindistan’daki inşaat endüstrisi hakkında en 
son güncellemeleri sağlamaya odaklanan 
ve nedenlerini ve ihtiyaçlarını tanıtmaya 
adanmış bir altyapı düşünce kuruluşu olan 
FIRST İnşaat Konseyi’nin bir ürünüdür.

Ammann CBT 60 SL Elba Beton Karıştırma Plentinin yeni sahipleri yakıt verimliliğine şaşırdı.

Ammann Hindistan, en çok satan Asfalt Finişeri serisine sahip olmasıyla tanınmaktadır.

 



ESKİ BİR ASFALT PLENTİ YENİ ÇEVRESEL 
STANDARTLARI KARŞILAYABİLİR Mİ?
Çevre standartlarının sürekli olarak değiştiği bir dünyada, asfalt üreticileri bir plent 
iyileştirmesi yardımıyla hayatta kalabilir ve hatta gelişebilir. 

İyileştirme, eski bir tesisi geliştirir, böylece yeni bir satın alma maliyetinin çok altında yeni çevre standartlarını 
karşılar. Tüm projeler, sorunları gidermek ve üstün sonuçlar elde etmek için kanıtlanmış süreçleri ve deneyimli 
teknisyenleri temel alan Ammann İyileştirme Merkezi tarafından yönetilmektedir. 

Ammann’dan bir iyileştirme ile ne elde edebilirsiniz?

• Artan RAP kullanımı
• Birkaç yıl içinde kendini amorti eden düşük maliyetli elektrikle ısıtılan bir bitüm tankı sistemi 
• Günlük üretimi etkilemeden 20 dB’ye kadar düşürülen gürültü seviyeleri
• Yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan düşük sıcaklıktaki karışımları kullanma yeteneği

Plentinizde uygun maliyetli, çevresel iyileştirmeler için en iyi fırsatları öğrenmek üzere ücretsiz bir analiz organize 
etmek için bizimle iletişime geçin.

BİR İYİLEŞTİRME 
İLE ELDE 

ETTİKLERİNİZ

BİR İYİLEŞTİRME 
İLE ELDE 

ETTİKLERİNİZ

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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