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ROLO 
COMPACTADOR 

EVITA 
OBSTRUÇÕES 
E É FÁCIL DE 
CONTROLAR

REDUZ AS SUAS PREOCUPAÇÕES
O rolo compactador leve Ammann ARX apresenta um avançado sistema de controle que ajuda os 
operadores de todos os níveis de experiência a destacarem-se. Ajustes de tambor off-set permitem que a 
máquina trabalhe de forma nivelada contra as limitações e outras obstruções. A manutenção é fácil, uma 
vez que não é necessário um filtro de partículas diesel (DPF). Fácil de controlar … Supera obstruções … 
Sem DPF e os custos e incómodos de manutenção que lhe estão associados …

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann.com
MMP-2783-00-P2 | © Ammann Group

Estas características só por si fariam do ARX 23.1-2 e do ARX 26.1-2 um elemento chave na frota de qualquer 
empreiteiro – ou de qualquer empresa de locação. Mas considere estes benefícios adicionais:

• Uma alavanca de acionamento eletrônico para um funcionamento suave
• Perfeita visibilidade de todas as máquinas para maximizar a segurança no local de trabalho
• Um sistema de filtragem multinível com um grande tanque de água para intervalos prolongados entre enchimentos
• Compatibilidade Ammann ServiceLink para manter os proprietários informados das necessidades de serviço 

e desempenho das máquinas
• Peças isentas de manutenção, incluindo a articulação conjunta, para redução dos custos de propriedade
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Estimados clientes

Uma linha comum que liga todos os produtos Ammann, desde o 
menor compactador até as maiores usinas de asfalto, é a tecnologia 
que agrega valor aos clientes, enquanto opera silenciosamente nos 
bastidores. A parte “operar silenciosamente” é importante. Significa 
que os equipamentos são tão avançados que os clientes mal reparam na 
tecnologia, se é que eventualmente reparam nela.

Um exemplo excelente deste conceito é a nossa solução de sistema de 
telemática de máquinas “ServiceLink”, destacada na revista. ServiceLink 
já está disponível como solução consolidada para o nosso portfólio 
completo de máquinas. Inclui novo hardware para equipamentos leves, 
que fornece os dados mais essenciais: localização da máquina, horas  
de funcionamento e voltagem da bateria de arranque. Vem equipado 
com uma bateria substituível e transferência automática de dados.  
Seu formato compacto permite uma adaptação fácil às máquinas 
existentes na sua frota.

Os clientes só precisam entrar no MyAmmann.com ou abrir o aplicativo 
ServiceLink e os dados de que precisam estarão à disposição.  
As melhorias do ServiceLink são extremamente oportunas. As empresas 
já vinham avançando rumo à digitalização, e o coronavírus acelerou ainda 
mais o progresso. É o caso do ramo da locação, o foco de outra história 
nesta edição. As locadoras e os seus clientes agora estão acessando mais 
informações pela via digital – e estão satisfeitos por ser tão fácil.

Não se trata apenas de equipamentos leves. Os proprietários de usinas 
de mistura de asfalto e concreto e de máquinas pesadas da Ammann 
estão utilizando tecnologia intuitiva para melhorar as suas operações.  
Os resultados incluem ganhos de produtividade, reduções na utilização 
de material e queima de combustível, e outros benefícios.

A Ammann continua empenhada em fornecer as inovações que você 
precisa para desenvolver o seu negócio. O nosso equipamento continuará 
trabalhando silenciosamente em segundo plano – permitindo que você 
possa se concentrar em atender as necessidades dos seus clientes.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Um deserto de areia até onde a vista alcança. Em breve, 
porém, os investidores estarão lançando as fundações para 
pavilhões e edifícios de escritórios como parte da expansão do 
parque tecnológico e fornecedor automotivo da HochFranken. 
A infraestrutura deste projeto está sendo desenvolvida pela 
empresa de construção regional Amand Bau Sachsen, que 
pertence ao grupo familiar Amand (Ratingen). Os clientes são  
o distrito de Hof, a cidade de Hof e o município de Gattendorf.

Escavadoras, caminhões basculantes, tratores de terraplanagem  
e compactadores ainda estão trabalhando no local, mas  
“o serviço estará terminado em breve”, afirma Dirk Hafermann, 
Gerente Sênior da unidade na Amand Bau Sachsen. “Usamos 
40 máquinas de construção, incluindo até oito compactadores 
nos períodos de pico”, relata ele. “Para aumentar a capacidade 
de carga do solo, tivemos que aplicar uma mistura de cimento 
calcário e compactar o subsolo devidamente, de forma a 
descartar a possibilidade de assentamento do solo após a 
construção dos grandes pavilhões.”

Hafermann alugou o compactador de tambor único ARS 200 
da Ammann como reforço, visto que seu peso operacional de 
20 toneladas e o equipamento que inclui o sistema de medição 

Desde Agosto de 2020, a empresa regional Amand Bau Sachsen (Alemanha) tem utilizado toda uma frota de 
máquinas de construção para expandir uma área industrial em Hof-Gattendorf. Os especialistas em trabalhos pesados 
de terraplanagem, engenharia civil e construção de estradas estão melhorando, nivelando e compactando o solo 
numa área de 50 hectares. Uma das máquinas utilizadas é um compactador Ammann ARS 200 de tambor único 
equipado com o sistema de medição e documentação ACEforce da Ammann. O sistema ACEforce ajuda a monitorar 
o grau de compactação, minimiza o desgaste da máquina e reduz os custos operacionais. Os substratos podem ser 
trabalhados de forma mais eficiente em menos passagens.

e documentação ACEforce da Ammann tornam o trabalho muito 
mais fácil e rápido. A utilização do ARS 200 resulta de uma 
cooperação de longa data e confiança mútua entre o Grupo 
Amand e o fabricante suíço de equipamentos de construção. 
“Temos até 80 placas vibratórias manuais de vários tamanhos em 
uso e desde o início, ficamos entusiasmados com o acionamento 
hidráulico destas máquinas e com a relação preço-desempenho”, 
enfatiza Jörg Fröhlich. 

Fröhlich é um signatário autorizado na administração comercial 
das empresas Amand Bau Sachsen e Amand Transport Logistik 
e sabe do que fala: “Nos ciclos de investimento regulares de três 
a cinco anos do nosso grupo, negocio com vários fabricantes 
de maquinário de construção. E a cooperação com Ammann 
sempre tem sido excelente. O fabricante também foi capaz de 
demonstrar as suas capacidades no que se refere ao ARS 200.  
A disponibilidade a curto prazo e a assessoria competente 
fizeram a balança pesar em favor de Ammann. E depois fiquei 
muito surpreso com a rapidez e precisão com que o ARS 200 
alcançou os resultados de compactação desejados”.

O desempenho da tecnologia de compactação inteligente da 
Ammann foi mais uma vez confirmado nos testes finais de 

AMAND BAU 
SACHSEN 
REFORÇA A 
FROTA DE 
COMPACTAÇÃO
ARS 200 Atinge Objetivos com 
Menos Passagens do Rolo.
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Compactador de solo ARS 200
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Compactação ideal

Conceito sem eixo traseiro

Motor potente de baixa emissão

Excelente visibilidade e conforto do operador

Posto de operador altamente ergonômico

Junta de articulação reforçada com manutenção simplificada

Cilindros direcionais protegidos

Manutenção diária livre de ferramentais

Acessibilidade facilitada do solo para manutenção diária

Sistema opcional de medição de compactação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso operacional: 19 750 kg 

Peso máximo: 23 170 kg

Largura do tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD 6.1 L6 – 160 kW 
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frequência I: 23–27 Hz

Frequência II: 30–34 Hz

Amplitude I: 2 mm

Amplitude II: 1 mm

Força centrífuga I: 275–375 kN

Força centrífuga II: 233–300 kN

pressão da placa. “Devido à constante mudança das condições  
do terreno, o trabalho de compactação foi muito desafiador.  
No entanto, com os testes finais de pressão da placa, 
conseguimos provar que conseguiríamos atingir os valores 
requeridos com o rolo de tambor único Ammann sem quaisquer 
problemas”, explica o Gerente Sênior da unidade Dirk Hafermann.

O efeito de profundidade foi excelente, porque geralmente, 
os parâmetros de força centrífuga, frequência e a amplitude 
resultante estão numa simbiose ótima no compactador de solo 
ARS 200. “Como resultado disso”, afirma Willi Reutter, Gestor 
de Aplicações de Equipamento Pesado da Ammann, “é possível 
empilhar camadas mais altas de material a ser compactado  
e compactar mais metros cúbicos de material por hora com 
menos passagens”.

Jörg Fröhlich, signatário autorizado da Amand, confirma: “Tendo 
em vista o excelente comportamento de condução mesmo em 
inclinações e um excelente desempenho de compactação nesta 
classe de máquinas, o compactador de tambor único ARS 200 
proporcionou valores perfeitos de compactação”. Quando Amand 
Bau Sachsen renovar a sua frota de compactadores no próximo 
ciclo de investimentos, os rolos ARS de Ammann estarão na linha 
da frente do contrato.

Vídeo 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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Recentemente, a usina de asfalto Ammann ABP 240 HRT 
foi comprada pela Prazská Obalovna Herink s.r.o. (POH). 
POH é uma filial de duas empresas matrizes, a Skanska 
a.s. e a Eurovia CS a.s. Cerca de 90 % da mistura de POH 
é fornecida às suas entregue às suas matrizes, sendo 
os restantes 10 % distribuídos para clientes menores e 
individuais. “Adquirimos a usina HRT com a expectativa 
de que seja mais ecológica e confiável e que permita uma 
operação mais eficiente em termos energéticos”, informa 
Kadlec. “Outro fator decisivo foi a capacidade da usina 
para produzir mistura asfáltica com quantidades mais 
elevadas de RAP, bem como mastique asfáltico”.

A usina Ammann ABP 240 HRT foi entregue no início 
de 2020. A instalação foi atrasada pelo coronavírus, 
e a primeira mistura foi produzida alguns meses mais 
tarde. A nova tecnologia HRT trouxe uma melhoria 
significativa em relação à usina anterior, que tinha mais 
de 20 anos. A usina usa o Sistema de controle as1, 
que se tem mostrado eficiente e produtivo e facilita 
a utilização do RAP. A Ammann ABP HRT se destaca 
como excelente usina de asfalto graças ao seu tambor 
RAH100, que proporciona aquecimento indireto de 
RAP. “O material reciclado não entra em contacto direto 
com a chama. O aglutinante não é degradado e não há 
emissões elevadas. Graças a esta tecnologia única de 
tambor contrafluxo, é possível produzir mistura asfáltica 
constituída por asfalto 100 % reciclado (RAP)”.

A produção de misturas asfálticas para o mercado da construção está mudando 
rapidamente. Agora, a tendência é utilizar o máximo possível de material reciclado, 
reduzindo significativamente o impacto ambiental da produção de asfalto.

“Atualmente, as normas tchecas permitem adicionar um 
máximo de 60 % de RAP às misturas para camadas de 
base, 40 % de RAP para camadas ligantes e 25 % para 
camadas de superfície”, explica Roman Kadlec, Diretor da 
fábrica de POH. “Presumimos um desenvolvimento destes 
regulamentos, o que nos permitirá adicionar quantidades 
ainda mais elevadas de RAP às misturas asfálticas”.  
A empresa testou misturas contendo percentagens de 
RAP muito mais elevadas. “Experimentamos uma mistura 
com 80 % de material reciclado”, disse Kadlec.  
“Foi utilizado para um projeto privado, e continuaremos  
a monitorar e avaliar o resultado”.

A produção atual está centrada principalmente na 
modernização da autoestrada D1 nas proximidades de 
Praga. Este trecho específico requer a melhoria de cerca 
de 14 km de estrada. A modernização da rodovia D1 é 
de máxima prioridade para o governo tcheco, visto que 
a autoestrada é a principal via que liga as duas maiores 
cidades da República Tcheca, Praga e Brno. Em 2020, a 
POH entregou cerca de 100 000 toneladas de mistura 
para o projecto D1, e outras 50 000 toneladas estão 
planejadas para 2021. “O maior desafio deste projeto 
é terminar o trabalho dentro do prazo, sem qualquer 
atraso”, afirma Kadlec. “Uma capacidade de produção 
de 240 toneladas por hora nos ajuda a enfrentar a este 
desafio”. Graças à capacidade de produção, qualidade e 
altos níveis de reciclagem, existe uma grande procura da 
mistura que a usina está produzindo.

ALTA DE CAPACIDADE 
DE RECICLAGEM 
PARA O PROJETO DE 
AUTOESTRADA TCHECA
A usina da Ammann permite produzir mistura 
asfáltica com maior quantidade de RAP.
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“Estamos prevendo entregas de misturas asfálticas não 
só para a modernização de estradas, mas também para 
outros projetos na capital Praga e na região central da 
Boémia”, explica Kadlec.

No futuro, a POH planeja produzir misturas asfálticas 
de âmbito de aplicação mais vasto, contendo maior 
quantidade de RAP. “Também podemos conectar a usina 
diretamente a um tanque externo, o que abre outras 
possibilidades de produção de misturas asfálticas com 
tipos especiais de ligantes asfálticos" informa Kadlec”.

ABP HRT
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Solução flexível e econômica com habilidade de uso de alta 
porcentagem de RA.

Tambor de RA totalmente integrado para otimizar o fluxo de 
materiais e a proteção contra o desgaste.

Habilidade de acrescentar aditivos, tais como espuma de betume, 
pigmentos e até consumíveis recicláveis.

Grande variedade de equipamentos e componentes permitem  
a customização.

Reduz os níveis sonoros e de poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 240–400 t/h 

Misturador / conteúdo:  4–6 t

Silo de agregado quente:  65–300 t

Silo de armazenagem  
de mistura pronta: 200–1000 t

Sistema de controle:  as1

Sistema de Reciclagem: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Vídeo 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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FORNECIMENTO 
DE DADOS 
QUE INTERESSAM
ServiceLink

O ServiceLink para equipamento leve usa uma nova geração 
de hardware que assegura que os dados mais importantes da 
máquina estejam consistentemente disponíveis para os clientes 
– de forma acessível. “Trata-se de reduzir os tempos de parada e 
os custos de oportunidade”, explica Bernd Holz, Vice presidente 
de Compactação leve na Ammann. “Isto simplifica a logística e a 
distribuição de máquinas aos locais de trabalho”. O ServiceLink 
também fornece aos clientes dados de máquinas para que 
possam detectar tendências e fazer os ajustes necessários. 

As informações essenciais incluem a carga da bateria, o que 
ajuda os empreiteiros a evitar surpresas dispendiosas quando 
chegam a um canteiro de obras. “Não é um problema se tiver 
de carregar uma bateria antes de utilizar a máquina – desde 
que você saiba disso”, afirma Holz. “No entanto, é uma situação 
inconveniente se você chegar no canteiro de obras e só depois 
descobrir que não consegue ligar a máquina – por exemplo, um 
compactador leve. Isto é particularmente importante se outras 
etapas do trabalho dependerem da conclusão da compactação”.

O Ammann ServiceLink foi atualizado para simplificar o acesso dos clientes aos dados das máquinas que tornam os 
locais de trabalho mais transparentes, produtivos e rentáveis. O ServiceLink está disponível para equipamentos leves, 
incluindo compactadores e placas vibratórias, bem como máquinas pesadas, tais como rolos e pavimentadoras.

Servicelink para equipamentos leves
O ServiceLink oferece uma geração completamente nova de 
hardware para o mercado de equipamentos leves.  
“Existe uma demanda por um dispositivo pequeno, leve e 
acessível que transfere localização, voltagem da bateria de 
arranque e horas de trabalho – e este novo hardware atende  
à demanda”, informa Holz.

Uma taxa única acessível cobre o custo do hardware do 
equipamento leve (também conhecido como TCU), acesso ao 
portal e transmissão de dados.

Segundo os clientes, a localização da máquina é a informação 
mais importante. “Eles também querem saber se a voltagem 
da bateria é suficiente”, explica Holz. “Além disso, precisam 
da informação sobre o número de horas de funcionamento da 
máquina. Esses três dados – localização, bateria, horas – é o que 
os clientes precisam”.
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Um avanço na transferência de dados
As informações que os clientes mais desejam – localização, carga 
da bateria e horas – requer pouca largura de banda. Isso levou a 
equipe de desenvolvimento do ServiceLink a utilizar uma tecnologia 
especializada de transmissão de dados denominada IoT de banda 
estreita, ou NB-IoT. Em primeiro lugar, requer pouca energia.  
NB-IoT também tem um forte sinal de penetração, o que significa 
que pode ser conectado em zonas rurais – e para longas distâncias.  
A transmissão de dados também é segura.

“A transferência de dados é automática”, explica Wladimir Drisner, 
Gerente de produto de equipamentos leves na Ammann. “Não há 
absolutamente nenhuma interação manual necessária por parte 
do usuário. Isto é um avanço para um dispositivo pequeno, leve e 
acessível”. Fundamental para a transferência de dados – e ServiceLink 
em geral – é o hardware renovado. É compacto, totalmente fechado 
para evitar a penetração de poeira e água, e robusto para resistir a 
ambientes severos no canteiro de obras. A caixa TCU contém toda a 
eletrônica: um microchip, módulo GPS, módulo NB-IoT e sensores. 
Vem montado de fábrica ou pode ser instalado posteriormente como 
um retrofit. Pode ser instalado em todas as máquinas leves Ammann 
atuais e mais antigas. A instalação é extremamente fácil. Após a 
instalação, o ServiceLink está pronto para funcionar. “Ativa-se o TCU 
simplesmente conectando a bateria TCU dedicada ou a bateria de 
arranque da máquina”, explica Drisner.

“Pode ser usada a bateria de arranque da máquina, e se o nível 
da voltagem da mesma cair abaixo de um determinado nível,  
o TCU tem a sua própria bateria e irá mudar automaticamente”, 
disse Drisner. “Isto assegura que o TCU nunca irá esgotar a 
bateria de arranque abaixo de um limiar crítico e que você 
sempre poderá ligar a sua máquina”. A maioria dos clientes 
provavelmente irá utilizar a bateria de arranque como fonte 
primária de energia, afirma Drisner. “De modo geral, o novo TCU 
de equipamento leve é um dispositivo de ultra-baixo consumo”, 
disse ele. “Requer pouquíssima potência.

O equipamento leve que não esteja equipado com baterias 
de arranque, incluindo compactadores e pequenas placas 
vibratórias, será alimentado exclusivamente a partir da bateria 
do TCU. Ela dura entre dois e quatro anos, dependendo da 
frequência de transmissão e de vários fatores externos, e é 
facilmente substituída. “Basta desconectar a bateria antiga e 
conectar a nova”, esclarece Drisner.

Recuperação de dados
O acesso ao ServiceLink é simples. Primeiro, os usuários do 
ServiceLink têm registrar a máquina. “Os clientes podem entrar 
na plataforma através do MyAmmannn.com”, explica Holz. 
“Uma vez que estiverem na plataforma, eles registram as suas 



10 REVISTA DO GRUPO AMMANN

máquinas e TCUs”. O processo é rápido. “É possível acessar  
os dados telemáticos em segundos após um registro”,  
garante Holz.

As visitas subsequentes são ainda mais fáceis. “Tudo o que os 
clientes têm de fazer é clicar em ServiceLink. Todas as aplicações 
Ammann são acessadas mediante logon único (single sign-on). 
Apenas um clique, e você está no portal. Aqui estão  
suas informações”.

Também está disponível é um aplicativo móvel ServiceLink para 
iOS / Android, que é igualmente intuitivo.

Dados com valor
Do início ao fim, Ammann fez da simplicidade uma prioridade. 
“Isso é essencial com a telemática”, afirma Drisner. “Os clientes 
esperam que a telemática não seja complicada”. Saber a 
localização de uma máquina evita que o cliente tenha que fazer 
conjeturas. “Se você tiver de gerenciar vários canteiros de obras 
ao mesmo tempo, é muito mais fácil localizar onde se encontram 
todas as máquinas”, disse ele.

A ServiceLink também fornece proteção anti-roubo. Um 
“geofence”, ou um perímetro virtual, pode ser definido dentro 
do portal, explica Drisner. Um alerta pode ser enviado se a 
máquina sair desse perímetro. Se o equipamento estiver sendo 
deslocado durante o horário de trabalho, o cliente assumirá que 
um operador está movendo a máquina. “Mas, se for sexta-feira 
às 11 horas da noite, você certamente terá uma reação diferente”, 
exemplifica Drisner. A recuperação de equipamento roubado é 
mais provável porque o GPS continuará enviando a localização da 
máquina após o roubo.

Os clientes também afirmaram que a informação sobre a bateria é 
crucial. “Se você enviar um funcionário para um local de trabalho 
que esteja a 50 km de distância, e ele chegar e não puder utilizar 
a máquina porque a bateria está descarregada, terá perdido muito 
tempo”, disse Holz. Os horários de trabalho são importantes para 
as empresas de locação e seu faturamento. Os dados também 
permitem aos empreiteiros a fazer um duplo controle dos números 
de utilização do equipamento no local de trabalho.

Manutenção oportuna
Os dados sobre as horas de trabalho de uma máquina podem 
ser utilizados para programar a manutenção. Os clientes podem 
fazer as suas próprias avaliações com base nessas informações 
ou confiar nos alertas da Ammann de que uma máquina está 
precisando de manutenção.

“O agrupamento de equipamentos leves é essencial para assegurar 
uma manutenção adequada”, explica Heiko Graber, Diretor da 
Global Aftersales & Service. “Pode ser inconveniente trazer uma 
única máquina para manutenção, existe um elemento logístico. 
Além disso, é mais provável que os clientes vejam a importância da 
manutenção ao ver quantas máquinas são impactadas. Afinal, essa 
manutenção prolonga a vida útil das máquinas”.

Servicelink para equipamento pesado
O ServiceLink para rolos e pavimentadoras oferece 
funcionalidades adicionais, incluindo dados de consumo de 
combustível. “O cliente pode avaliar o consumo de combustível 
continuamente, bem como avaliar períodos de tempo específicos 
para detectar tendências”, disse Holz.

Os usuários de equipamento pesado utilizam o myAmmann.com 
da mesma forma que os usuários de equipamento leve. “Existe 
um portal telemático consolidado para todas as máquinas”, 
explica Holz.

Todas as máquinas pesadas da Ammann vêm equipadas com 
a cabeamento e ligações necessárias. Os clientes podem ter o 
ServiceLink instalado na fábrica ou adicioná-lo mais tarde.

ServiceLink

O novo hardware permite a transferência 

automática de dados.

Os dados ServiceLink podem ser monitorizados através de um notebook via MyAmmann.com. Os dados 

também podem ser acessados remotamente por aplicativo.

https://www.ammann.com/pt-br/services/machines-services/servicelink
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ServiceLink
FORNECIMENTO DE DADOS QUE INTERESSAM

ServiceLink é uma ferramenta de gestão de dados digitais que fornece aos clientes as informações que 
mais desejam: localização da máquina, estado da bateria e horas de funcionamento. A transferência de 
dados é automática e o acesso à informação está apenas a um clique de distância.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Para localização da máquina, horas de funcionamento, estado da bateria.

Não são necessárias taxas de assinatura apenas para Equipamento leves.

Acesso aos seus dados com um clique.

Transmite fielmente dados dos seus produtos, não importa onde se encontrem.

Atualize a sua frota existente com a opção de retrofit.

Fácil de instalar.

“ALÉM DISSO, PRECISAM DA INFORMAÇÃO 
SOBRE O NÚMERO DE HORAS DE 
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA. ESSES 
TRÊS DADOS – LOCALIZAÇÃO, BATERIA, 
HORAS – É O QUE OS CLIENTES PRECISAM”.

Bernd Holz, Vice presidente de Compactação leve na Ammann
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O QUE ESTÁ 
IMPULSIONANDO 
A INDÚSTRIA  
DE LOCAÇÃO  
EM 2021?
O impacto da COVID na 
digitalização, no ambiente e a 
emergência da circularidade.
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Stellwag considera a migração para soluções digitais 
um acontecimento transformador na indústria. “As 
alterações feitas durante a COVID vieram para ficar”, 
afirma ele. “É necessário um forte investimento para 
melhorar os serviços digitais, porque as expectativas dos 
clientes estão crescendo. Isso aumenta a velocidade com 
que os novos desenvolvimentos são introduzidos”.

Stellwag também proporciona uma visão do surgimento 
da modelagem da informação da construção (BIM 
= Building Information Modeling) e do papel que a 
locação pode desempenhar na redução de CO₂.

As iniciativas digitais a que se refere foram 
colocadas em prática antes da COVID ou por  
causa da COVID?

As principais empresas de locação investiram muito na 
disponibilização digital dos seus produtos e serviços 
antes da COVID. Isso foi feito ao longo dos últimos anos 
e, em alguns casos, até antes. No entanto, não foram 
muitos os clientes que tiraram pleno proveito desses 
empreendimentos digitais. Depois veio a COVID, e o 
mundo inteiro se voltou para a digitalização. Pense em 
experiências pessoais, tais como encomendar alimentos 
ou bens domésticos. Os consumidores repentinamente 
se abriram para soluções sem contato.

Este também foi certamente o caso da locação.  
Os clientes de locação, como o mundo inteiro, 
estavam preocupados com a saúde e a segurança 
relacionadas com a COVID. Após várias semanas e um 
enorme esforço, as empresas de locação ofereceram 
processos sem contato nas suas instalações. Os clientes 
começaram a usar a coleta sem contato de máquinas,  
o que exigiu a utilização dos serviços digitais das 
empresas de locação. Os clientes estavam indo nessa 
direção antes da COVID, mas a um ritmo muito lento.

A esta altura, as empresas de locação também tinham a 
segurança como questão prioritária – não apenas para 
seus clientes mas também para o seu pessoal. A coleta e 
a manipulação sem contato se tornaram uma prioridade 
em várias frentes.

As empresas de locação ofereciam serviços digitais aos seus clientes antes da COVID-19. No entanto, 
com a propagação da pandemia que levou o setor da construção a abraçar plenamente o mundo 
digital, afirmou Patrick Stellwag, Gerente de Contas Estratégicas da Ammann.

Claramente, mais clientes de locação estão tirando 
proveito do que está disponível. Isso levou as 
empresas de locação a expandir e melhorar as suas 
ofertas digitais?

Sim, embora obviamente isso varia de uma negócio de 
locação para outro. Mas como indústria, a resposta é sim.

Anteriormente, as ferramentas mais frequentemente 
acessadas eram a encomenda e o faturamento.  
Estes estavam disponíveis quando a COVID chegou.  
Isso foi importante porque fazer uma encomenda 
digitalmente é primordial para uma coleta sem contato.

As empresas de locação se basearam nesse componente 
de encomenda para incluir ofertas mais diferenciadas. 
“Encomendar” é um termo amplo. Foi proposto a um nível 
muito básico. Hoje em dia, as opções dentro dessa categoria 
estão aumentando. As ferramentas estão se tornando muito 
mais robustas e intuitivas. Isso faz a diferença tanto para a 
empresa de locação como para o cliente.

Qual é o impacto que esta melhoria na encomenda 
teve nas empresas de locação? Quais benefícios  
lhes proporciona?

Os usuários finais agora estão mais propensos a reservar 
máquinas com mais antecedência do que no passado, o 
que é um grande benefício para as empresas de locação. 
Os usuários finais estão no website ou na ferramenta de 
locação, e eles podem ver que a máquina que necessitam 
somente estará disponível dentro de alguns dias. No 
entanto, já que estão no site, é provável que cliquem 
em “reservar” para um período de tempo em que esteja 
disponível – e pronto.

Por que arriscar a disponibilidade quando já se encontra no 
site e pode reservá-la com um simples clique?

Este planejamento também significa que os usuários finais 
podem reservar uma máquina muito mais cedo do que 
anteriormente. Quanto mais cedo o cliente encomendar 
a máquina, mais eficiente e econômico é o processo de 
planejamento e entrega para a empresa de locação.

Patrick Stellwag

Strategic Account Manager 
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Qual é a importância para o cliente de ter uma 
experiência digital positiva? De que maneira isso afeta 
a relação entre a empresa de locação e o cliente?

Em primeiro lugar, os clientes devem ter condições de 
encontrar o que precisam, de forma simples. Em segundo 
lugar, as empresas de locação precisam cumprir as suas 
promessas – precisam entregar o equipamento no prazo, 
com todas as opções e acessórios corretos. E as máquinas 
têm de ser produtivas.

Em relação a essa produtividade … a chave para isso é 
encontrar a máquina certa para a aplicação. As empresas de 
locação dispõem de uma grande quantidade de produtos, 
com tamanhos e potência variados. Algumas empresas 
de locação oferecem ferramentas online que ajudam 
os usuários finais a definir a máquina adequado para o 
trabalho, especialmente em termos de potência. Isso é  
uma melhoria.

Além disso, as empresas de locação disponibilizam pessoal 
que pode esclarecer dúvidas por telefone, o que por vezes 
evita frustrações e contribui para essa experiência positiva. 
Não se trata apenas de ajudar o cliente a encontrar uma 
máquina. Trata-se de encontrar a máquina certa para o 
trabalho certo. Isso é uma experiência muito boa.

A manutenção também é impactada. A empresa 
de locação pode planejar o serviço de manutenção 
semanas antes do tempo. Ela sabe quando uma 
máquina será devolvida e pode organizar a manutenção 
de acordo. Isto torna mais provável que a manutenção 
preventiva seja concluída, o que tem um enorme 
impacto na vida útil das máquinas e na disponibilidade 
da frota. O resultado disso seriam melhores taxas de 
utilização e redução dos custos de reparos.

Muitos usuários finais alugam máquinas por 
períodos prolongados. É possível que um mundo 
digital também ajude a tornar estas transações 
mais eficientes?

Sim, e torna o serviço e a logística mais fáceis de 
planejar, além de maximizar a utilização. Não estou 
dizendo que estes já não eram fatores anteriormente. 
Eram. Mas agora estamos começando a vê-los 
coordenados de forma muito mais eficaz e eficiente, 
ao ponto de terem um impacto real na utilização, 
manutenção e, em última análise, na rentabilidade.

A utilização é a chave, tal como a otimização da 
logística. O objetivo final é obter a melhor utilização 
do equipamento durante o seu ciclo de vida e otimizar 
o transporte, o que tem um impacto positivo sobre a 
pegada de CO₂ do negócio de locação.
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Uma boa experiência irá obviamente ajudar a 
empresa de locação. Entretanto, os recursos 
dedicados ao desenvolvimento e manutenção das 
ferramentas digitais são consideráveis. Será que o 
custo justifica claramente os esforços?

Sim. Precisa ser uma forma fácil de fazer negócios, 
para tornar os usuários finais mais propensos a retornar 
quando precisam de outra máquina ou ferramenta. Isso 
é um bom retorno do investimento, desde o início. 

Estes esforços são favorecidos pelos serviços telemáticos 
dos fabricantes. A Ammann oferece o ServiceLink, que 
fornece dados que os clientes mais desejam: localização 
da máquina, voltagem da bateria e horas de trabalho. 
Os instrumentos de gestão são particularmente úteis 
para fornecer dados definidos individualmente à 
empresa de locação durante locações de longo prazo 
e o aluguel de equipamento pesado de compactação. 
A possibilidade de poder conectar o equipamento de 
aluguel a um local controlado por BIM está ganhando 
cada vez mais importância, aumentando o benefício 
para a empresa de locação e para o cliente. 

É mais provável que os usuários finais continuem a 
alugar em vez de comprarem as suas próprias máquinas, 
se os processos digitais forem intuitivos, compatíveis 
e rentáveis. Nesses casos, o cliente de locação será 
positivamente recompensado por não comprar. 

Pode explicar como um usuário final pode ser 
recompensado por não comprar uma máquina?

Trata-se de ser um usuário da máquina em vez de 
um proprietário da máquina. A locação faz parte da 
circularidade. Utilização e durabilidade são essenciais 
para a circularidade. Há uma utilização mais eficiente 
do equipamento e da energia investida para o seu 
desenvolvimento e fabricação.

Hoje em dia, em muitos países a compra ainda é o 
conceito preferido quando comparado ao aluguel. 
Mas as coisas estão mudando. A compra tem muitas 
desvantagens – e estas são agravadas na medida em 
que o mundo digital se acelera. Quando o empreiteiro 
compram uma máquina, nem sempre a utiliza de forma 
correta. Suponhamos que ele tem uma escavadora cuja 
potência é insuficiente para uma determinada aplicação. 
Bem, ele é o proprietário da máquina. É provável que a 
usem a escavadora que irá trabalhar com mais esforço. 
Isso prejudica a produtividade, o ciclo de vida e o  
TCO (custo total de propriedade) da máquina.

Há vantagens significativas de produtividade quando 
uma máquina é devidamente configurada para o local 
de trabalho. Essas vantagens desaparecem se você 
possuir uma máquina e fizer com que a mesma se 
adapte ao canteiro de obras. Uma utilização adequada é 
a chave para um bom retorno do investimento.  
O cliente de locação tem mais probabilidade de ter 
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uma boa estratégia de utilização através do aluguel de 
equipamento. Para uma empresa de locação, faz sentido 
comprar esse equipamento porque tem muitos clientes 
que podem fazer essa contribuir para essa utilização.

A circularidade também tem um impacto ambiental.  
A utilização aproveita ao máximo as matérias-primas e a 
energia investida no desenvolvimento do equipamento.  
A renovação no final do ciclo de vida é outra opção, 
dando ao equipamento uma segunda vida – um enorme 
ganho ambiental.

Em resumo, o cliente de locação é recompensado não 
só por economizar dinheiro, mas também pela utilização 
do equipamento mais adequado e mais inovador para 
o trabalho. Trata-se de logística just-in-time, assistência 
e serviço profissionais, e redução diária de emissões de 
CO₂. Isto resulta da utilização de maquinário mais novo.

Por falar em ciclo de vida, o aluguel oferece 
aos usuários finais uma oportunidade de 
acesso contínuo a equipamento mais moderno? 
Aparentemente as empresas de locação atualizariam 
as suas frotas com mais frequência do que uma 
empresa individual.

Ter condições de utilizar o mais recente e melhor 
equipamento é certamente outra vantagem fundamental 
para o aluguel. Já temos incentivos que criam uma ótima 
experiência de usuário, e agora estamos acrescentando 
mais uma: a oportunidade de utilizar as máquinas mais 
produtivas, confortáveis, tecnologicamente avançadas e 
ecológicas que existem no mercado.

As novas máquinas oferecem definitivamente benefícios 
ecológicos significativos. Cada nova geração de máquinas 
é mais ecológica. Em última análise, isso significa que a 
locação está ajudando a compensar o CO₂. Isto ganhará 
ainda mais importância na medida em que o acordo 
climático de Paris for amadurecendo. As empresas de 
locação estão claramente declarando seus métodos para 
alcançar os objetivos do Acordo de Paris.

Os benefícios ecológicos também resultam da utilização 
de uma máquina corretamente dimensionada para cada 
trabalho. A eficiência de combustível é melhor, a taxa 
de utilização é muito mais elevada e a utilização do 
equipamento certo para o trabalho prolonga a vida útil da 
máquina. É difícil encontrar um benefício mais ecológico 
do que prolongar a vida útil do equipamento.

O que espera ver nos próximos anos? Um 
prolongamento do que está acontecendo hoje?

Os fabricantes estão oferecendo dados e serviços 
telemáticos que atendem as necessidades dos clientes.  
A Ammann tem uma dessas soluções no ServiceLink.

ServiceLink é um portal telemático OEM disponível 
para todas as máquinas do portfólio Ammann, desde 
um pequeno compactador sem arrancador até uma 
grande pavimentadora de esteiras. Esta ferramenta 
pode fornecer uma gama completa de dados, tais como 
localização, estado da bateria, horas de funcionamento 
e consumo de combustível. Pode ser acessado através do 

navegador (aplicação web) ou, com funcionalidade reduzida, 
através de um aplicativo móvel. Existem expectativas para 
ferramentas como o ServiceLink. As soluções devem ser fáceis 
de aprender, intuitivas, e confiáveis.

Além disso, estes instrumentos devem estar de acordo com os 
processos administrativos adequados. Todas as transferências 
de dados devem seguir as normas ISO 15143-3 2020. Além 
disso, os dados devem ser transferíveis para os sistemas ERP 
individuais dos empreiteiros. Estas soluções devem trazer valor 
agregado, tanto para as empresas como para os seus clientes.

Os empreiteiros estão cada vez mais concentrados na 
telemática e as ferramentas devem acompanhar o aumento 
das suas expectativas. O potencial é imenso no negócio de 
locação, mesmo que tais soluções se tornem padrão.

Eventualmente, todas estas telemáticas devem ser conectadas 
a sistemas de plataformas abertas de terceiros, onde os dados 
de diferentes marcas de equipamentos – e ferramentas digitais 
variadas – podem ser plenamente gerenciados. A utilização 
de tais plataformas de dados abertas será o caminho a seguir. 
Como indústria, hoje ainda não chegamos lá, mas estamos 
avançando nessa direção. No futuro, haverá ainda mais 
dependência dos dados – e também mais compartilhamento 
de dados.

Você tem falado muito sobre a experiência do cliente no 
mundo digital. Existe alguma forma de melhorar essa 
experiência para além dos esforços digitais?

Um aspecto que estamos analisando é o impacto da fidelidade 
à marca por parte dos usuários finais. Nós na Ammann talvez 
vejamos isto mais devido à nossa extensa oferta de produtos, 
seja de máquinas ou através de esforços digitais.

Os usuários finais têm necessidades diversas … e no entanto 
não têm necessidades diversas. O que quero dizer com isso 
é que, digamos, um paisagista maior precisa de muitas 
ferramentas dentro de uma gama de produtos. Ele pode 
precisar de um compactador, uma placa vibratória, um rolo de 
trincheira, um compactador de solo de 7 toneladas, e talvez 
até algumas opções de rolos tandem leves. São máquinas 
diferentes, mas todas poderiam ser utilizadas no seu local  
de trabalho.

Ter uma única marca que oferece todos esses produtos ajuda 
a empresa de locação. Primeiro, não precisa lidar com um 
grande número de fabricantes. Em segundo lugar, os clientes 
desenvolvem a lealdade à marca. Os seus operadores sentem-
se mais confortáveis trabalhando nos diferentes tipos de 
máquinas do mesmo fabricante. Os controles são semelhantes, 
o que facilita passar de uma máquina para outra.

Um gestor de frota de locação também apreciará a 
manutenção consistente e o reduzido estoque de peças 
sobressalentes proporcionado pelo uso de uma única marca.

Linha leve  

de compactação

https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment
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Este curto período de construção inclui agora o trecho A2 do 
projeto de expansão da Via Expressa Pequim-Harbin. A mistura 
para este projeto central é fornecida por uma Usina de mistura 
de asfalto ABP 400 Universal da Ammann. A aquisição da 
usina bem como a gestão do projeto ficaram a cargo do grupo 
Longjian Road & Bridge Group e algumas das suas filiais. A usina 
foi instalada e colocada em funcionamento em Maio de 2020. 
Nos próximos meses, irá produzir mais asfalto para a expansão.

A via expressa liga cidades bastante diversas. Num extremo está 
Pequim, a capital com uma população de mais de 21 milhões 
de habitantes. No outro extremo está Harbin, conhecida como 
a “Cidade do Gelo”, com uma população de 10 milhões de 
habitantes. A cidade de Harbin está localizada na província de 
Heilongjiang. A via expressa é uma das mais movimentadas das 
seis principais rotas para sul na província e deve ser mantida 
aberta durante a expansão.

O projeto da Via Expressa Pequim-Harbin gerou muito otimismo. 
Foi até mesmo listado como um dos 100 melhores projetos 
na província de Heilongjiang. No entanto, sofreu atrasos 
causados pelo impacto do coronavírus. Para voltar o projeto 
ao rumo certo, o Longjian Road & Bridge Group colocou a 
usina ABP 400 Universal em operação. O desafio consistia em 
satisfazer as demandas de produção que permitissem cumprir os 
prazos do trecho A2.

O nordeste da China é o local mais frio do país. A época anual de construção é muito mais curta do 
que em outras partes da China, pelo que a eficiência e produtividade dos equipamentos é essencial.

AMMANN  
ABP 400 UNIVERSAL 
ESTABELECE 
RECORDES DE 
PRODUÇÃO NA CHINA
Empresas chinesas adquirem quatro 
das usinas de mistura de asfalto.

O grupo Longjian Road & Bridge Group é um dos maiores e mais 
abrangentes grupos de construção do nordeste da China.  
A empresa se dedica principalmente à construção e engenharia 
de obras municipais, como autoestradas, pontes e túneis.  
O grupo resolveu uma série de projetos cruciais de infraestruturas 
de transporte, tanto no país como no exterior, com 28 filiais 
independentes e 44 subsidiárias com participação – e mais de 
3000 equipamento de construção. 

A subsidiária Longjian Equipment Engineering Co. opera 
13 usinas de mistura de asfalto e seis pavimentadoras. Em 
1o de Setembro de 2020, o pavimento de 18,5 km do trecho 
K1172 + 000 ~ K1190 + 500 foi concluído – exatamente dentro do 
prazo previsto. Trata-se do trecho mais complexo e urgente do 
projeto da Via Expressa Pequim-Harbin. À medida que o ritmo do 
projeto acelerou, a usina de asfalto Ammann ABP 400 Universal 
estabeleceu um recorde de produção diária dia na província de 
Heilongjiang, com 8544 toneladas de asfalto em apenas 21 horas.

Além disso, a usina ABP 400 Universal foi a primeira instalação 
de mistura de asfalto da província com uma capacidade de 
400 t/h a utilizar gás natural. Isto confirmou que produção 
elevada e baixo consumo de combustível podem ser alcançados 
simultaneamente, o que resultou em muitos elogios por parte 
dos líderes da província de Heilongjiang, da cidade de Harbin e 
dos departamentos governamentais de transportes.
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ABP Universal
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Produção de 240 t/h a 400 t/h.

Misturador altamente flexível.

Grande variedade de equipamentos e componentes permitem a 
customização.

A infraestrutura inclui alimentadores frios, tambor de secagem e filtro 
fechado para criar a aparência de uma construção comercial.

Reduz os níveis sonoros e de poeira.

Habilidade de utilizar recicláveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 240–400 t/h

Misturador / conteúdo:  4 t ou 5 t

Silo de agregado quente:  140 t, 200 t (1 linha ou 2 linha)

Silo de armazenagem  
de mistura pronta: 140 t ou 180 t em 2 compartimentos  
 350 t ou 400 t em 4 compartimentos 
 600 t em 6 compartimentos

Sistema de controle:  as1

Sistema de Reciclagem: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Tian Yulong, Presidente do Longjiang Road & Bridge 
Group, acredita que a tecnologia avançada é a força 
motriz por trás do sucesso da usina de mistura de asfalto 
da Ammann. Na opinião dele, é a base do seu excelente 
desempenho e confiabilidade. Ele fez a declaração depois 
de avaliar as vantagens na instalação da usina, que se 
refletiram na economia de tempo e esforço. Também 
elogiou relatórios detalhados que atendem a todas as 
necessidades de dados de produção, utilização eficiente 
de energia com redução dos custos de produção, 
medidas de redução de ruído para melhorar o ambiente 
de trabalho, bem como o Sistema de controle as1 – que 
descreveu como poderoso e vantajoso.

Comprometido com “equipamento de primeira classe, 
gestão de primeira classe e serviço de primeira classe”, 
o grupo Longjian Road & Bridge Group adquiriu 
adicionalmente uma usina Ammann ABP 400 Universal 
para outro trecho da A1, a via expressa Suihua-Daqing. 
Além disso, foram adquiridas mais duas das usinas 
Ammann ABP 400 Universal para os trechos A9 e A5 da 
via expressa Harbin-Zhaoyuan.

As quatro usinas Ammann ABP 400 Universal que 
estão sendo operadas, contribuem para fazer do 
grupo Longjian Road & Bridge Group uma empresa de 
construção forte e poderosa, não só na região nordeste, 
mas em toda a China.

A Ammann ABP 400 Universal 

estabeleceu um recorde de 

produção de um único dia na 

província de Heilongjiang com 

8544 toneladas de asfalto 

fabricadas em apenas 21 horas.

Vídeo

https://youtu.be/QD1QWORHvs0
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Como integrar usinas de mistura em uma cadeia de valor 
digitalizada e de que maneira isto pode resultar em uma 
situação vantajosa para todos os envolvidos? O pré-
requisito é uma integração e comunicação abrangente de 
dados entre as usinas de mistura e os locais de construção.

A Q Point resolveu isto com o seu serviço de software Q Plant. 
A produção de materiais de construção é uma parte importante 
do projeto de construção. Os objetivos qualitativos e, portanto, 
financeiros estabelecidos somente podem ser alcançados se o 
canteiro de obras for abastecido de acordo com o cronograma. 
Além das entregas contínuas no canteiro de obras, a questão da 
energia e das emissões estão ganhando cada vez mais importância 
na produção de materiais de construção. Estes objetivos podem 
ser alcançados mediante encomendas vinculativas e elevada 
confiabilidade de entrega. Atualmente, o foco da integração das 
usinas de mistura com o software Q Plant como solução de serviço 
da Q Point está em quatro tópicos principais.

Encomendas
O controle do processo de encomendas é um fator essencial para 
o funcionamento eficiente e otimizado da usina de mistura.  
A Q Point auxilia na integração flexível na estrutura de 
sistemas das empresas de produção (ERP, gestão de materiais 
e mercadorias, sistemas de pesagem) com uma variedade de 
interfaces padrão diferentes. O princípio de “registrado uma vez 
e usado em toda parte” gera uma simplificação administrativa e 
permite elevada qualidade dos dados.

Planejamento da produção
Os calendários de produção são automaticamente sugeridos com 
base em dados históricos de produção e encomendas atuais.  
Isto auxilia a Mischmeister no aumento da produção e eficiência 
energética, bem como na confiabilidade da entrega.

Entrega
O Q Plant processa dinamicamente dados de numerosos sistemas 
de controle de processos de construção, bem como simples 
pedidos de entrega, resultando em um plano de carga comum. 
Os sistemas de gestão de frotas podem ser integrados, visando 
maior precisão. Todas as informações de entrega são distribuídas 
digitalmente e documentadas em tempo real.

Análise e otimização
O Q Plant disponibiliza uma ferramenta abrangente de análise de 
dados operacionais e de produção. O dashboard oferece gráficos 
padronizados para uma visualização clara, mesmo quando se 
trata de múltiplas usinas de mistura.  

DIGITALIZAÇÃO 
COMO FATOR 
COMPETITIVO
A usina de mistura com 
Q Plant na construção de 
estradas em rede digital.

Integração do canteiro de obras na cadeia de fornecimento digital.

Análise entre usinas a qualquer momento, de qualquer lugar, com Q Plant.

“O intercâmbio digital e eficiente de 
informações ao longo da cadeia de valor 
aproxima os vários players envolvidos. Isto 
aumenta a transparência e constitui a base 
para a concepção de processos de forma 
eficiente e otimizada em termos de custos.”

Bernhard Kunz

Diretor Executivo BHZ Baustoff Holding Zürich

President trade association asphaltsuisse

Desta forma, o Q Plant ajuda na identificação de potenciais  
de otimização, na gestão sistemática da energia e na redução  
de emissões.

Q Plant é o complemento à prova de futuro de sistemas de 
controle de usinas para desafios de integração na operação 
eficiente e rentável de usinas de mistura. A digitalização promove 
a redução dos tempos de produção, do consumo de energia  
e emissões, ao mesmo tempo que favorece a transparência  
e a qualidade das relações com os clientes. Isto beneficia tanto  
os operadores de usinas, como as empresas de construção  
e os clientes. Melhores práticas de ganha-ganha.

Um parceiro 
preferencial
www.q-point.com
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Vídeos
Estes esforços digitais mostram aos clientes como manter 
e operar as máquinas. Clientes de qualquer idioma podem 
beneficiar-se, porque os vídeos conduzem os espectadores 
passo-a-passo por vários processos. Os tópicos incluem 
manutenção diária, resolução de problemas simples e muitos 
outros. A produção está em curso, com mais 15 a 20 vídeos a 
serem lançados em canais multimédia ainda este ano.

Webinars
Estas ferramentas de ensino incluem “Noções básicas de 
compactação”, “Formação de operadores”, “Manutenção diária” 
e “Formação de peritos em Eletrônica e Hidráulica”.

Embora o coronavírus tenha prejudicado muitos negócios, os clientes da Ammann continuam 
a trabalhar em seus locais de trabalho em todo o mundo. Eles estão sendo auxiliados por 
novos vídeos e webinars focados para manutenção e operação.

FORMAÇÃO 
DIGITAL 
AMPLIADA
A formação online costumava 
ser uma opção adicional. 
Agora, é fundamental.

Uma nova série, “Equipamentos leves”, está sendo produzida 
em Hennef, Alemanha. Trata-se de um programa de 
formação abrangente dividido em capítulos individuais, 
visando tornar a aprendizagem facilmente acessível.

Os webinars podem ser assistidos durante as sessões 
planeadas, com especialistas da Ammann à disposição para 
responder a perguntas. As gravações também podem ser 
revistas posteriormente. Muitos webinars são oferecidos em 
vários idiomas.

Vídeos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Recentemente foi realizado o popular seminário de asfalto de inverno para clientes da Ammann na Alemanha, 
organizado anualmente por Ammann Alfeld. Uma equipe de peritos e clientes reuniu-se remotamente para discutir a 
atual produção de asfalto. Entre outros, foram abordados tópicos como retrofits, reciclagem, emissões, combustíveis 
do futuro e como tornar as plantas existentes mais eficientes e mais ecológicas. Também foi discutido de que forma 
uma usina de mistura de asfalto pode ser digitalizada – e as vantagens que resultam disso.

O recente Open House, realizado na fábrica da Ammann 
China em Xangai, foi marcado pelo entusiasmo de clientes, 
clientes potenciais e pessoal da Ammann. O evento incluiu o 
lançamento da ABC 400 ValueBatch, uma usina de mistura de 
asfalto desenvolvida especialmente para o mercado chinês.  
A nova usina foi montada na fábrica, permitindo que cerca de 
100 clientes e clientes potenciais pudessem dar uma olhada 
de perto. A usina ABC 400 ValueBatch foi bem recebida, uma 
vez que dois clientes concordaram em comprar a nova usina. 
Esta nova usina da Ammann foi desenvolvida para satisfazer 
a demanda de usinas de grande capacidade para o mercado 
chinês. Ela oferece uma capacidade máxima de 400 t/h,  
o que pode ajudar os clientes a concluir grandes projetos de 
construção de forma eficiente.

O SUCESSO DO 
SEMINÁRIO SOBRE 
ASFALTO

AMMANN VENDE AS 
DUAS PRIMEIRAS 
USINAS DE ASFALTO 
EM LOTE  
ABC 400 VALUEBATCH
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A Maskiner A/S, Dinamarca, tornou-se distribuidora de equipamentos de compactação 
leve e pesada da Ammann. A Maskiner irá distribuir compactadores Ammann a partir 
dos seus pontos de venda em todo o país. É o distribuidor exclusivo dos produtos de 
compactação Ammann na Dinamarca e tem uma ampla carteira de clientes voltados para 
a construção, infraestrutura, indústria e agricultura. “A gama de produtos da Ammann 
cabe como uma luva”, afirma Tommy Bergmann, gerente de vendas e co-proprietário da 
Maskiner A/S. “Será um programa completo de máquinas”.

APF 12/50 proporciona potência e produtividade
A Ammann expandiu a sua linha de produtos de equipamentos leves com o lançamento do placa compactadora 
vibratória com Movimento de Avanço APF 12/50. A largura expansiva da placa de 50 cm proporciona produtividade. 
A máquina também oferece potência. Um motor a gasolina Honda garante a potência do sistema excitador. 
Uma embraiagem centrífuga e uma correia em V transferem a potência com eficiência para o sistema excitador, 
impulsionando o poderoso movimento de avanço. Um cabo de orientação isolado contra vibrações reduz o estresse 
do operador, permitindo turnos de trabalho mais longos ao mesmo tempo que minimiza o risco de lesões.

DISTRIBUIDOR DINAMARQUÊS 
ENTRA NA EQUIPE AMMANN

NOVA PLACA VIBRATÓRIA 
COMPACTADORA DISPONÍVEL



NÃO PERCA!

Fortalecimento da infraestrutura 
para a próxima geração

www.ammann.com

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 Inscreva-se hoje

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

