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ENGELLERDEN 
KAÇINMA 
VE KOLAY 

KULLANIM
ENDIŞELERDEN KURTULUN
Ammann ARX Yama Silindirleri, gelişmiş bir kontrol sistemine sahiptir ve tüm 
deneyim seviyelerindeki operatörlere uygun bir yapıdadır. 
Off-set tambur ayarları, makinenin bordürlere ve diğer engellere karşı aynı hizada çalışmasını 
sağlar. Bir dizel partikül filtresi (DPF) kullanmadığından bakımı kolaydır. 
Kontrol etmesi kolay ... Engellerin üstesinden gelir ... DPF veya bakım maliyetleri ve buna bağlı zorlukları yok ...

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : www.ammann.com
MMP-2783-00-TR | © Ammann Group

Bu özellikleri, ARX 23.1-2 ve ARX 26.1-2’yi herhangi bir müteahhitin filosunda veya bir kiralama 
firması makine parkında kilit bir oyuncuyu yapar. Ancak bu ek faydaları göz önünde bulundurun:

• Düzgün çalışma için bir elektronik sürücü kolu
• Şantiye güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için her yönden mükemmel makine görüş açısı
• Dolumlar arasında daha uzun aralıklar için çok seviyeli filtreli büyük bir su tankına sahiptir
• AMMANN Servicelink ile makinenin performansı ve servis ihtiyaçları hakkında bilgilendirme
• Sahip olma maliyetlerini düşürmek için mafsallı bağlantı dahil olmak üzere bakım gerektirmeyen parçalar
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Sayın müşteriler

En küçük şahmerdandan en büyük tesislere kadar tüm Ammann 
ürünlerini birbirine bağlayan ortak şey, perde arkasında sessizce 
çalışırken müşterilere değer katan teknolojidir. “Sessizce çalışırken” 
kısmı önemlidir. Bu, farkına varmış olsalar bile müşterilerin teknolojiyi 
zar zor fark edebilecekleri anlamına gelir.

Bu konseptin öne çıkan örneği, dergide dikkat çekilen 
makinelerimizin telematik çözümü “ServiceLink” uygulamasıdır. 
ServiceLink artık tüm makine portföyümüz için birleştirilmiş bir çözüm 
olarak mevcuttur. En önemli veriler olan makine konumu, çalışma 
saatleri ve marş bataryası voltajı verilerini sağlayan hafif ekipmana 
yönelik yeni donanımları içermektedir. Değiştirilebilir bir batarya ve 
otomatik veri aktarma özelliklerine sahiptir. Kompakt form faktörü, 
filonuzdaki mevcut makineleri kolayca güçlendirmenizi sağlamaktadır.

Müşterilerin yalnızca MyAmmann.com adresinde oturum 
açmaları veya ServiceLink uygulamasını açmaları gerek; ihtiyaç 
duydukları veriler orada mevcut. ServiceLink uygulamasına yönelik 
iyileştirmelerin zamanlaması iyi yapılmıştır. Şirketler dijitalleşmeye 
doğru ilerliyor; koronavirüs ise bu ilerlemeyi daha da hızlandırdı. 
Kiralama sektöründe durum bu, bu sayıdaki başka bir hikayenin odak 
noktası. Kiralama şirketleri ve müşterileri artık dijital olarak daha fazla 
bilgiye ulaşıyor ve buna ulaşmak kolay olduğu için de mutlular.

Her şey hafif ekipmanla ilgili değil. Ammann asfalt ve beton 
karıştırma tesisleri ve iş makineleri sahipleri, operasyonlarını 
iyileştirmek için anlaşılması ve kullanılması kolay teknolojiden 
yararlanmakta. Sonuçları arasında, verimlilik artışı, malzeme 
kullanımında ve yakılan yakıtta azalma ve diğer faydalar yer alıyor.

Ammann, işinizi kurmak için ihtiyaç duyduğunuz yenilikleri  
sunmaya kararlı. Ekipmanımız arka planda sessizce çalışmaya devam 
edecek ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmanız için 
sizi özgür bırakacak.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Göz alabildiğince kumlu boş arazi. Ancak yatırımcılar yakında 
HochFranken otomotiv tedarikçisi ve teknoloji parkının 
genişletilmesi kapsamında salon ve ofis binalarının temellerini 
atacak. Bu işlemin altyapısı, bir aile kuruluşu olan Amand 
Grubu’na (Ratingen) ait bölgesel inşaat şirketi Amand Bau 
Sachsen tarafından oluşturuluyor. Müşteriler, Hof bölgesi, Hof 
şehri ve Gattendorf belediyesi.

Amand Bau Sachsen üst düzey şantiye müdürü Dirk Hafermann, 
ekskavatör, damper, dozer ve sıkıştırıcıların hala şantiyede 
çalıştığını, ancak “işin yakında biteceğini” söylüyor. “Yoğun 
zamanlarda sekiz adede kadar sıkıştırıcı da dahil olmak üzere 
40 inşaat makinesi kullandık” diyor. “Zeminin yük taşıma 
kapasitesini artırmak için, bir kireç-çimento karışımı uygulamalı 
ve alt zemini o kadar optimal bir şekilde sıkıştırmalıydık ki, büyük 
salonların inşasından sonra zeminin çökmesi önlenmeliydi.”

Hafermann, 20 tonluk çalışma ağırlığı ve Ammann’ın ACEforce 
ölçüm ve dokümantasyon sistemli ekipmanı işi çok daha kolay 
ve hızlı hale getirdiği için Ammann’dan ARS 200 tek tamburlu 
sıkıştırıcıyı takviye olarak kiraladı. ARS 200’ün kullanımı, Amand 
Grubu ile İsviçreli inşaat ekipmanı üreticisi arasındaki uzun 
ve güvene dayalı işbirliğinden kaynaklanıyor. Jörg Fröhlich, 
“Kullanılmakta olan çeşitli boyutlarda 80 adede kadar elle 

Bölgesel şirket Amand Bau Sachsen (Almanya), Ağustos 2020’den beri Hof-Gattendorf’taki bir endüstriyel bölgeyi 
genişletmek için bir inşaat makinesi filosunun tamamını kullanıyor. Ağır toprak işleri, inşaat mühendisliği ve yol 
yapımı uzmanları, 50 hektarlık bir alanda toprağı iyileştiriyor, düzleştiriyor ve sıkıştırıyor. Kullanılan makinelerden 
biri, Ammann’ın ACEforce ölçüm ve dokümantasyon sistemiyle donatılmış bir Ammann ARS 200 tek tamburlu 
sıkıştırıcıdır. ACEforce, sıkıştırma derecesinin izlenmesine yardımcı oluyor, makine aşınmasını en aza indiriyor ve 
işletme maliyetlerini düşürüyor. Alt tabakalar daha az geçişle daha verimli şekilde işlenebiliyor.

çalıştırılan titreşimli plakalarımız mevcut ve bu makinelerin 
hidrolik tahriki ve fiyat-performans oranı konusunda baştan beri 
istekliyiz,” diyor. 

Fröhlich, Amand Bau Sachsen ve Amand Transport Logistik 
şirketlerinin ticari yönetiminde imza yetkilisi ve işi biliyor: 
“Grubumuzun üç ila beş yıllık düzenli yatırım döngülerinde, 
çeşitli inşaat makinesi üreticileri ile görüşüyorum. Ve Ammann 
ile işbirliği yapmak her zaman mükemmeldi. ARS 200 söz konusu 
olduğunda üretici de yeteneklerini gösterebildi. Kısa vadede 
bulunabilirliği ve yetkin tavsiyeleri, ibreyi Ammann lehine çevirdi. 
Ve sonra ARS 200’ün istenen sıkıştırma sonuçlarını bu kadar hızlı 
ve kesin bir şekilde elde etmesi beni çok şaşırttı.”

Ammann’ın akıllı sıkıştırma teknolojisinin performansı, nihai plaka 
basınç testleri ile bir kez daha onaylanmış oldu. Üst Düzey Şantiye 
Yöneticisi Dirk Hafermann, “Sürekli değişen zemin koşullarından 
ötürü, sıkıştırma işi çok zordu. Ancak, nihai plaka basınç 
testleriyle, Ammann tek tamburlu silindirle gerekli değerlere 
sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğimizi kanıtladık,” şeklinde 
açıklamada bulunuyor.

AMAND BAU 
SACHSEN, 
SIKIŞTIRMA 
FILOSUNU 
GÜÇLENDIRIYOR
ARS 200, Daha Az Silindir Geçişi ile 
Hedeflere Ulaşıyor.
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ARS 200 Tamburlu silindir
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

Optimum sıkıştırma çıkışı

Arka akssız konsept

Güçlü, düşük emisyonlu motor

Mükemmel görüş ve operatör konforu

Highly ergonomic workplace

Basit bakım gerektiren ağır hizmet tipi artikülasyon mafsalı

Korumalı hidrolik direksiyon silindirleri

Aletsiz günlük bakım

Günlük bakıma kolay temel erişim

İsteğe bağlı sıkıştırma ölçüm sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ağırlğı: 19 750 kg 

Maksimum ağırlık: 23 170 kg 

Gövde genişliği: 2130 mm

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

Frekans I: 23–27 Hz

Frekans II: 30–34 Hz

Genlik I: 2 mm

Genlik II: 1 mm

Santrifüj kuvveti I: 275–375 kN

Santrifüj kuvveti II: 233–300 kN

Derinlik etkisi üst düzeydeydi, çünkü genel olarak merkezkaç 
kuvveti, frekans ve ortaya çıkan genlik parametreleri 
ARS 200 toprak sıkıştırıcıda optimal bir simbiyoz içinde. 
Ammann Ağır Ekipman Uygulama Müdürü Willi Reutter, 
“Sonuçta, sıkıştırmak için daha yüksek malzeme katmanları 
istifleyebilir ve daha az geçişle saatte daha fazla metreküp 
malzeme sıkıştırabilirsiniz.” diyor.

Amand imza yetkilisi Jörg Fröhlich: “Eğimli alanlarda bile 
mükemmel sürüş davranışı ve bu makine sınıfındaki olağanüstü 
sıkıştırma performansı açısından, ARS 200 tek tamburlu 
sıkıştırıcı mükemmel sıkıştırma değerleri sağladı.” Amand Bau 
Sachsen, bir sonraki yatırım döngüsünde sıkıştırıcı filosunu 
yenilediğinde, ihalede Ammann tarafından üretilen ARS 
silindirleri ön planda olacak.

Video 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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Ammann ABP 240 HRT, kısa süre önce Pražská Obalovna 
Herink s.r.o. (POH) tarafından satın alındı. POH, iki 
ana şirket olan Skanska a.s. ve Eurovia CS a.s.’nin bir 
yan kuruluşu. POH karışımının yaklaşık %90’ı ana 
şirketlerine verilirken, kalan %10’u daha küçük, bireysel 
müşteriler tarafından kullanılıyor. Kadlec, “HRT tesisini 
daha çevre dostu, daha fazla güvenilirliği olan ve daha 
enerji verimli bir işletme olduğunu umarak satın aldık” 
dedi. “Bir başka belirleyici faktör de, tesisin daha yüksek 
miktarlarda RAP ile asfalt karışımı ve mastik asfalt 
üretme kabiliyetiydi.”

Ammann ABP 240 HRT, 2020’nin başında teslim 
edildi. Koronavirüs nedeniyle kurulumu ertelendi ve ilk 
karışım birkaç ay sonra üretildi. Yeni HRT teknolojisi, 
20 yıldan daha eski olan önceki tesiste yapılan önemli bir 
iyileştirme. Tesis, verimli ve üretken olduğu kanıtlanmış 
ve RAP kullanımını kolaylaştıran as1 Kumanda Sistemini 
kullanıyor. Ammann ABP HRT, RAP’ın dolaylı ısıtmasını 
sağlayan bir RAH100 tamburuna sahip olduğu için çok 
iyi bir asfalt tesisi. “Geri dönüştürülen malzeme alevle 
doğrudan temas etmiyor. Bağlayıcı bozunmuyor ve 
yüksek emisyon yok. Bu benzersiz ters akışlı tambur 
teknolojisi sayesinde %100 geri dönüştürülmüş asfalttan 
(RAP) oluşan asfalt karışımı üretmek mümkün”.

İnşaat piyasasında asfalt karışımlarının üretimi ile ilgili durum hızla değişiyor. Bu günlerde 
karşılaşılan en büyük zorluk, mümkün olduğunca çok geri dönüştürülmüş malzeme 
kullanmak. Bu eğilim, çevresel etkiyi azaltma çabalarıyla güçlü bir şekilde destekleniyor.

POH tesis müdürü Roman Kadlec, “Halihazırda, Çek 
standartları, karışımlara taban katmanları için maksimum 
%60 RAP, bağlayıcı katmanlar için %40 RAP ve yüzey 
katmanları için %25 RAP eklenmesine izin veriyor” dedi. 
“Bu düzenlemelerin daha da geliştirileceğini, bunun 
da asfalt karışımlarına daha yüksek miktarlarda RAP 
eklememizi sağlayacağını varsayıyoruz.” Şirket, çok daha 
yüksek RAP yüzdeleri içeren karışımları denedi. Kadlec, 
“%80 geri dönüştürülmüş malzeme içeren bir karışım 
denedik” dedi. “Özel bir proje için kullanıldı, izleyip daha 
sonra değerlendireceğiz.”

Mevcut üretim ağırlıklı olarak Prag yakınlarındaki 
D1 otoyolunun modernizasyonuna odaklanıyor. Bu 
özel bölüm, yaklaşık 14 km’lik yolun iyileştirilmesini 
gerektiriyor. D1 otoyolunun modernizasyonu Çek 
hükümeti için en büyük öncelik, zira otoyol, Çek 
Cumhuriyeti’ndeki en büyük iki şehir olan Prag ve 
Brno’yu birbirine bağlayan ana yol. POH, 2020 yılında 
D1 projesi için yaklaşık 100.000 ton karışım teslim etti 
ve 2021 için 50.000 ton daha planlandı. Kadlec, “Bu 
projede en büyük zorluk, işi geciktirmeden zamanında 
bitirmek,” dedi. “Saatte 240 tonluk üretim kapasitesi, bu 
zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı oluyor.” Üretim 
kapasitesi, kalitesi ve yüksek geri dönüşüm seviyeleri 
sayesinde, tesisin ürettiği karışıma büyük talep var.

ÇEK OTOYOL 
PROJESİNİN 
GERİ DÖNÜŞÜM 
KAPASİTESİNİN 
ANAHTARI
Ammann tesisi daha yüksek RAP miktarı ile asfalt 
karışımı üretme kabiliyeti sunuyor.
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Kadlec, “Sadece otoyolların modernizasyonu için 
değil, aynı zamanda başkent Prag ve merkezi Bohemya 
bölgesindeki diğer projeler için de asfalt karışımı 
teslimatı yaplmasını umuyoruz” dedi.

Gelecekte POH, daha yüksek miktarda RAP içeren 
daha geniş asfalt karışımları üretmeyi planlıyor. Kadlec, 
“Ayrıca tesisi doğrudan harici bir tanka bağlayabiliyoruz, 
bu da özel asfalt bağlayıcı türleriyle asfalt karışımları için 
başka üretim olanakları ortaya çıkarıyor” dedi.

ABP HRT
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

Yüksek oranda RA kullanma kabiliyetine sahip esnek ve ekonomik çözüm.

Malzeme akışını ve aşınmaya karşı korumayı optimize etmek için tam 
entegre RA gövdesi.

Köpüklü bitüm, pigmentler ve hatta geri dönüştürülebilir tüketim 
malzemeleri gibi katkı maddeleri ortaya çıkarma kabiliyeti.

Geniş ekipman ve bileşen yelpazesi, özelleştirme imkanı sunar.

Daha az ses ve toz seviyesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 240–400 t/s

Karıştırıcı boyutu:  4–6 t

Sıcak agrega silosu:  65–300 t

Sıcak karışım depolama silosu: 200–1000 t

Kumanda sistemi:  as1

Geri Dönüşüm Sistemi: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Video 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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ÖNEMLİ 
VERİLER 
İLETİR
ServiceLink

Hafif ekipmana yönelik ServiceLink, en önemli makine verilerinin 
müşterilere tutarlı ve uygun maliyetli bir şekilde sunulmasını 
sağlayan yeni nesil bir donanım kullanıyor. Bernd Holz, Hafif 
Sıkıştırma Ürünleri Başkan Yardımcısı , “Bu tamamen kesinti 
sürelerini ve fırsat maliyetlerini azaltmakla ilgili,” dedi. "Bu, 
lojistiği ve makinelerin şantiyelere dağıtımını kolaylaştırıyor." 
ServiceLink ayrıca müşterilere eğilimleri tespit edebilmeleri ve 
buna göre ayarlamalar yapabilmeleri için makine verileri sunuyor. 

Temel bilgiler arasında, müteahhitlerin bir şantiyeye geldiklerinde 
yüksek maliyetli sürprizlerden kaçınmalarına yardımcı olan 
batarya şarj durumu yer alıyor. Holz, “Makineyi kullanmadan 
önce bataryayı şarj etmeniz gerekip gerekmediğini bildiğiniz 
sürece sorun yok,” dedi. “Ancak, bir şantiyeye geliyorsunuz  
ve makineyi, örneğin hafif skıştırıcıyı çalıştıramayacağınızı  
fark ediyorsunuz; işte bu kötü bir durum. İşle ilgili diğer  
şeyler de sıkıştırma işleminin tamamlanmasına bağlıysa, bu 
özellikle önemli.”

Ammann ServiceLink, şantiyeleri daha şeffaf, üretken ve karlı hale getiren makine verilerine müşterilerin 
erişimini basitleştirmek için güncellendi. ServiceLink, tokmaklar ve plaka sıkıştırıcılar da dahil olmak 
üzere hafif ekipman ve silindir ve finişer gibi ağır makineler için mevcut.

Hafif ekipmana yönelik ServiceLink
ServiceLink, hafif ekipman pazarına yönelik tamamen yeni nesil 
bir donanım sunuyor. Holz, “Konumu, marş bataryası voltajını ve 
çalışma saatlerini bildiren küçük, hafif ve uygun fiyatlı bir cihaza 
talep var ve bu yeni donanım bunu sağlıyor,” dedi.

Bir kerelik ödenecek olan bu uygun fiyata, hafif ekipman 
donanımı (TCU olarak da biliniyor), portal erişimi ve veri iletimi 
maliyeti de dahil.

Müşteriler, makine konumunun en önemli bilgi olduğunu 
söylüyor. Holz, “Batarya voltajının yeterli olup olmadığını da 
bilmek istiyorlar” dedi. “Makinenin kaç saat çalıştığı hakkında da 
bilgi almak istiyorlar. Bu üçü – konum, batarya, çalışma saatleri – 
ihtiyaç duydukları şey bu.”
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Bir veri transferi atılımı
Müşterilerin en çok istediği bilgiler olan konum, batarya 
şarj durumu ve çalışma saatleri bilgileri çok az bant genişliği 
gerektiriyor. Bu, ServiceLink geliştirme ekibinin dar bant IoT veya 
NB-IoT adı verilen özel bir veri iletme teknolojisi kullanmasına 
neden oldu. Birincisi, çok az güce ihtiyaç duyuyor. NB-IoT ayrıca 
güçlü bir penetrasyon sinyaline sahip, yani kırsal alanlarda ve 
uzun mesafelerde bağlantı kurabiliyor. Veri iletimi de güvenli.

Wladimir Drisner, Ürün Müdürü Hafif Sıkıştırma Ürünleri,  
“Veri transferi otomatik gerçekleşiyor” dedi. “Kullanıcının 
kesinlikle hiçbir şekilde manuel müdahalesine gerek yok. Bu, 
küçük, hafif ve uygun fiyatlı bir cihaz için büyük bir atılım.” Veri 
transferi ve genel olarak ServiceLink için hayati öneme sahip 
olan şey, yenilenmiş donanımdır. Kompakttır, toz ve su girişini 
önlemek için tamamen kapalıdr ve zorlu şantiye ortamlarına 
dayanacak kadar sağlamdır. TCU muhafazası tüm elektronik 
parçalara sahiptir: bir mikroçip, GPS modülü, NB-IoT modülü ve 
sensörler. Fabrikada monte edilmiş olarak gelir veya sonradan 
güçlendirme olarak eklenebilir. Tüm mevcut ve eski Ammann 
hafif ekipman makinelerine kurulabilir. Kurulumu son derece 
kolaydır. Kurulumdan sonra ServiceLink çalışmaya hazırdır. 
Drisner, “Yalnızca özel TCU bataryasını veya makinenin marş 
bataryasını takarak TCU’yu çalıştırıyorsunuz” dedi.

Drisner ayrıca, “Makinenin marş bataryasını kullanabilirsiniz; 
belirli bir voltaj seviyesinin altına düşerse, TCU’nun kendi 
bataryası mevcut ve otomatik olarak bu bataryaya geçiş yapyor,” 
dedi. “Bu, TCU’nun marş bataryasının asla kritik bir eşiğin altına 
düşmesine izin vermiyor ve bu sayede makinenizi her zaman 
çalıştırabilmenizi sağlıyor.” Drisner, çoğu müşterinin büyük 
olasılıkla marş bataryasınıı ana güç kaynağı olarak kullanacağını 
söyledi. “Genel olarak, yeni hafif ekipman TCU ultra düşük güçlü 
bir cihaz” dedi. Drisner “Çok az güce ihtiyaç duyuyor.”

Tokmaklar ve küçük plaka sıkıştırıcılar da dahil olmak üzere 
marş bataryaları ile donatılmamış hafif ekipmana, yalnızca 
TCU bataryasından güç verilecektir. İletim sıklığına ve çeşitli 
dış faktörlere bağlı olarak iki ila dört yıl dayanır ve kolayca 
değiştirilebilir. Sadece eskisini çıkarın ve yenisini takın,” dedi.



Yeni donanım, otomatik veri transferi sağlar.

ServiceLink verileri, myAmmann.com üzerinden bir ofis dizüstü bilgisayarından izlenebilir. Bir uygulama 

ile verilere uzaktan erişilebilir.
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Veri alımı
ServiceLink uygulamasına erişim basittir. ServiceLink kullanıcıları 
önce makineyi kaydetmelidir. Holz, “Müşteriler  
myAmmannn.com üzerinden platforma giriş yapabilirler” dedi. 
“Girdiklerinde, makinelerini ve TCU’larını kaydederler.” Hızlı bir 
süreçtir. Holz, “Kaydolduktan saniyeler sonra telematik verilerine 
erişebilirsiniz,” dedi.

Sonraki ziyaretler daha da kolay. “Müşterilerin yapması gereken 
tek şey ServiceLink üzerine tıklamak. Tüm Ammann uygulamaları 
tek bir oturum açmanın ucunda. Tek bir tık ile portala giriyorsunuz. 
Aradığınız bilgiler orada.”

Ayrıca iOS / Android için de aynı derecede anlaşılması ve 
kullanılması kolay bir ServiceLink mobil uygulaması da mevcut.

Değerli veriler
Ammann, baştan sona basitliği bir öncelik haline getirdi. Drisner, 
“Telematik için bu çok önemli,” dedi. “Müşteriler telematiğin 
karmaşık olmamasını umuyor.” Bir makinenin konumunu bilmek, 
müşteri açısndan tahmin yürütme durumunu ortadan kaldırıyor. 
“Aynı anda birden fazla şantiyeyi yönetmeniz gerekiyorsa, tüm 
makinelerin konumunu takip etmeyi çok daha kolaylaştırıyor,” dedi.

ServiceLink aynı zamanda hırsızlığa karşı koruma da sağlıyor. 
Drisner, portal içinde bir “coğrafi mevki koruma duvarı” ya da 
sanal bir bölge tanımlanabileceğini söyledi. Makine bölgenin 
dışına çıktğında bir uyarı gönderilebiliyor. Ekipman günün rutin 
bir saatinde yeniden konumlandırılıyorsa, müşteri bir operatörün 
onu hareket ettirdiğini varsayacak. Drisner, “Ama Cuma gecesi 
23:00 olursa, farklı bir reaksiyonla karşılaşırsınız,” dedi. Çalınan 
ekipmanın kurtarılması daha olası çünkü GPS, hırsızlıktan sonra da 
makinenin konumunu göndermeye devam edecek.

Müşteriler ayrıca batarya bilgilerinin de çok önemli olduğunu 
söyledi. “Bir çalışanı 50 km uzaklıktaki bir şantiyeye gönderirseniz 
ve oraya ulaştığında bataryası bitik olduğu için makineyi 
kullanamazsa, çok zaman kaybettiniz demektir,” diye ekledi Holz. 
Kiralık evler ve faturalandırılması için çalışma saatleri önemlidir. 
Veriler ayrıca müteahhitlerin şantiye kullanım sayılarını iki kez 
kontrol etmesine yardımcı oluyor.

Zamanında bakım
Bir makinenin çalışma saatlerine ilişkin veriler, bakım planlaması 
için kullanılabilir. Müşteriler, bu bilgilere dayanarak kendi 
değerlendirmelerini yapabiliyor veya bir makinenin servis 
zamanının geldiğine dair Ammann’dan gelen uyarılara 
güvenebiliyor.

Küresel Satış Sonrası ve Servis Direktörü Heiko Graber, “Hafif 
ekipmanının gruplandırılması, doğru bakım yapmak için çok 
önemli,” dedi. “Bakım için tek bir makine getirmek uygun 
olmayabilir, bu nedenle bir lojistik unsuru mevcut. Ayrıca, kaç 
makinenin etkilendiğini gördüklerinde müşterilerin bakımın 
önemini anlama ihtimali daha yüksek. En nihayetinde söz konusu 
bakım, makinelerin ömrünü uzatıyor.”

Ağır ekipmana yönelik ServiceLink
Silindir ve finişerlere yönelik ServiceLink, yakıt tüketimi verileri de 
dahil olmak üzere ek işlevler sunuyor. Holz, “Müşteri, sürekli bir 
şekilde yakıt kullanımını ve ayrıca eğilimleri tespit etmek için belirli 
zaman dönemlerini değerlendirebiliyor,” dedi.

Ağır ekipman kullanıcıları da, myAmmann.com sitesini hafif 
ekipman kullanıcıları ile aynı şekilde kullanıyor. Holz, “Tüm 
makineler için birleştirilmiş tek bir telematik portalı mevcut” dedi.

Ammann’ın tüm ağır makineleri gerekli kablo ve bağlantılarla 
donatılmış halde gelmekte. Müşteriler ServiceLink uygulamasının 
fabrikada kurulumunu yaptırabiliyor veya daha sonra ekleyebiliyor.

ServiceLink

https://www.ammann.com/tr/services/machines-services/servicelink
https://www.ammann.com/tr/services/machines-services/servicelink
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ServiceLink
ÖNEMLİ VERİLER İLETİR

ServiceLink, müşterilere en çok istedikleri bilgiler olan makine konumu, batarya durumu ve çalışma saatleri 
bilgilerini sağlayan dijital bir veri yönetim aracıdır. Veri aktarımı otomatik ve bilgilere erişim yalnızca bir tık uzakta.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

Makine konumu, çalışma saatleri, batarya durumu için.

Yalnızca Işık Ekipmanı için abonelik ücreti gerekmez.

Verilerinize tek tıkla erişim.

Nerede olduklarına bakmaksızın, ürünlerinizden verileri güvenilir bir şekilde iletir.

Güçlendirme seçeneğiyle mevcut filonuzu geliştirir.

Kurulumu kolaydır.

“MAKİNENİN KAÇ SAAT ÇALIŞTIĞI 
HAKKINDA DA BİLGİ ALMAK İSTİYORLAR. 
BU ÜÇÜ – KONUM, BATARYA, ÇALIŞMA 
SAATLERİ – İHTİYAÇ DUYDUKLARI ŞEY BU.”

Bernd Holz, Hafif Sıkıştırma Ürünleri Başkan Yardımcısı 
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2021 YILINDA 
KİRALAMA 
SEKTÖRÜNE YÖN 
VEREN ŞEYLER 
NELER?
COVID’in dijitalleşme, çevre 
ve döngüselliğin ortaya çıkışı 
üzerindeki etkisi.
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Stellwag, dijital çözümlere geçişi sektördeki işleyişi 
değiştirecek bir olay olarak görüyor. “COVID döneminde 
yapılan değişiklikler kalıcı olacak” diyor. “Dijital 
hizmetleri iyileştirmek için yoğun yatırımlar gerekiyor 
çünkü müşterilerin beklentileri artıyor. Bu da, yeni 
gelişmelerin piyasaya sürülme hızını artırıyor.”

Stellwag ayrıca bina bilgilendirme modellemesinin (BIM) 
ortaya çıkışına ve kiralama işlemlerinin CO₂’yi azaltmada 
oynayabileceği role de işaret ediyor.

Sözünü ettiğiniz dijital girişimler COVID’den önce 
mi yoksa COVID’den ötürü mü uygulamaya kondu?

Büyük kiralama şirketleri, ürün ve hizmetlerini COVID’den 
önce dijital olarak kullanılabilir hale getirmek için 
büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar, son birkaç yılda 
ve bazı durumlarda daha da önce yapıldı. Ancak, az 
sayıda müşteri bu dijital çabalardan tam anlamıyla 
faydalanabildi. Sonra COVID çıkageldi ve tüm dünya 
dijitale daha fazla odaklandı. Yemek veya ev eşyası 
siparişi vermek gibi kişisel deneyimlerinizi düşünün. 
Tüketiciler birdenbire temassız çözümlere açık hale geldi.

Kiralamada da durum tam olarak böyleydi. Kiralama 
işlemi yapan müşteriler de, dünyadaki herkes gibi, 
COVID ile ilgili sağlık ve güvenlik konusunda endişeliydi. 
Birkaç haftanın ve büyük çabaların ardından, kiralama 
şirketleri depolarındaki temassız süreçleri sundu. 
Müşteriler, makineleri temassız alma avantajlarından 
faydalanmaya başladı, bu da kiralık evlerin dijital 
hizmetlerini kullanmayı gerektiriyordu. Müşteriler 
COVID’den önce de zaten bu yönde ilerliyordu, ancak bu 
ilerleyiş çok yavaştı.

Kiralama şirketlerinde de bu dönemde sadece müşterileri 
için değil, personeli için de güvenlik ön plandaydı. 
Temassız alım ve kullanım, birçok yönden kendileri için 
bir öncelikti.

Açıkçası, daha fazla kiralama müşterisi mevcut 
olanaklardan yararlanıyor. Bu, kiralama 
şirketlerinin dijital tekliflerini genişletmelerine ve 
geliştirmelerine yol açtı mı?

Evet, ama elbette bu bir kiralama işinden diğerine 
değişiyor. Ancak sektörel anlamda cevap evet.

Kiralama şirketleri COVID-19’dan önce müşterilerine dijital hizmetler sunuyordu. Ammann Stratejik 
Hesap Yöneticisi Patrick Stellwag “Fakat, inşaat sektörünü dijital dünyayı tam anlamıyla kucaklamaya 
iten şey pandeminin yayılmasıydı” dedi.

Önceden, en yaygın erişilen araçlar sipariş verme ve 
faturalandırma araçlarıydı. COVID patladığında bunlar 
zaten mevcuttu. Bu önemliydi çünkü dijital olarak sipariş 
vermek temassız alım için çok elzemdi.

Kiralama şirketleri, daha incelikli teklifleri içerecek şekilde 
bu sipariş bileşenini temel aldı. “Sipariş verme” geniş bir 
kavram. Çok basit bir seviyede sunuluyordu. Bugün bu 
kategorideki seçenekler artıyor. Araçlar çok daha sağlam 
ve anlaşılması ve kullanılması kolay hale geliyor. Bu da 
hem kiralık ev hem de müşteri için fark yaratıyor.

Bu iyileştirilmiş sipariş verme süreci, kiralama 
şirketlerini nasıl etkiledi? Onlara ne gibi faydalar 
sağlıyor?

Artık son kullanıcıların makineleri geçmişte olduğundan 
daha önceden rezerve etme olasılığı daha yüksek 
ve bu da kiralama şirketleri için büyük bir avantaj. 
Son kullanıcılar web sitesine veya kiralama aracına 
giriyor ve istedikleri makinenin birkaç gün boyunca 
kullanılamayacağını görüyor. Ancak zaten sitede 
olduklarından kullanılabilir olduğunda bir süreliğine 
“rezerve et” simgesine tıklıyor ve böylece rezerve 
işlemini yapıyorlar.

Zaten sitedeyken ve basit bir tık ile rezerve 
edebilecekken bunu neden riske atasınız ki?

Bu planlama aynı zamanda son kullanıcıların bir 
makineyi daha önceki deneyimlerine kıyasla çok daha 
erken rezerve edebilecekleri anlamına geliyor. Müşteri 
makineyi ne kadar önceden sipariş ederse, kiralık eve 
yönelik planlama ve teslimat süreci de o kadar verimli ve 
uygun maliyetli oluyor.

Verilecek hizmet de bundan etkileniyor. kiralama şirketi, 
verilecek hizmeti haftalar önceden planlayabiliyor. Bir 
makinenin ne zaman iade edileceğini biliyor ve buna 
göre bakımı ayarlayabiliyor. Bu, makinenin ömrü ve 
filonun kullanılabilirliği üzerinde muazzam bir etkiye 
sahip olan önleyici bakımın tamamlanmasını daha 
olası kılıyor. Buradan da, kullanım oranında ve onarım 
maliyetlerinde iyileştirmeler olacağı sonucu çıkıyor.

Patrick Stellwag

Strategic Account Manager
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Bu üretkenliğin temelinde yatan, uygulama için doğru 
makineyi bulmak. Kiralama şirketleri, çeşitli boyut ve 
güçte çok sayıda ürüne sahip. Bazı kiralama şirketleri, 
özellikle güç açısından son kullanıcıların makineyi işe 
uygun hale getirmesine yardımcı olan online araçlar 
sunuyor. Bu bir gelişme.

Kiralama şirketlerinde ayrıca telefonda soruları 
cevaplayabilen çalışanlar da var, bu da bazen hayal 
kırıklıklarını ortadan kaldırıyor ve söz konusu olumlu 
deneyime katkıda bulunuyor. Bu sadece müşterinin bir 
makine bulmasına yardımcı olmakla ilgili değil. Doğru iş 
için doğru makineyi bulmakla ilgili. Bu da oldukça iyi bir 
deneyim.

İyi bir deneyim kesinlikle kiralama şirketine 
yardımcı olacak. Yine de, dijital araçları geliştirmek 
ve sürdürmek için ayrılan kaynaklar oldukça fazla. 
Bu maliyet, verilen emekleri açıkça haklı çıkarıyor 
mu?

Evet, çıkarıyor. Bu, son kullanıcıların başka bir makine 
veya araca ihtiyaç duyduklarında geri dönüş yapma 
olasılığını artıran, kolay bir iş yapma yöntemi olmalı.  
Bu, en başından beri güzel bir yatırım getirisi. 

Çoğu son kullanıcı, makineleri uzun süreliğine 
kiralıyor. Dijital bir dünya bu işlemleri daha verimli 
hale getirmeye de yardımcı olabilir mi?

Evet, ayrıca hizmet ve lojistiğin planlanmasını da 
kolaylaştırır ve kullanımı da en üst düzeye çıkarır. Bu 
unsurlar daha önce yoktu demiyorum. Vardı. Ancak artık 
bu unsurların kullanım, bakım ve en nihayetinde karlılık 
üzerinde gerçek bir etkiye sahip oldukları noktaya kadar 
çok daha etkili ve verimli bir şekilde koordine edildiğini 
görmeye başlıyoruz.

Lojistik optimizasyonu kadar kullanım da kilit noktada. 
Nihai hedef, kullanım ömrü boyunca ekipmandan en 
iyi şekilde yararlanmak ve kiralama işinin CO₂ ayak izini 
olumlu yönde etkileyen nakliyeyi optimize etmek.

Müşterinin pozitif bir dijital deneyime sahip olması 
ne kadar önemli? Bu, kiralama şirketi ile müşteri 
arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Öncelikle, müşterilerin ihtiyaç duydukları şeyleri 
zahmetsizce bulabilmeleri gerek. İkinci olarak, kiralama 
şirketinin sözlerinde durması gerekiyor – ekipmanı tüm 
doğru seçenek ve aksesuarlarla zamanında teslim etmeleri 
gerekiyor. Ve makinelerin de verimli olması gerek.
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Verilen bu emekleri güçlendiren, üreticilerin telematik 
hizmetleri. Ammann, müşterilerin en çok istediği 
veriler olan makine konumu, batarya voltajı ve çalışma 
saatleri verilerini sağlayan ServiceLink uygulamasını 
sunuyor. Yönetim araçları, uzun süreli kiralamalarda 
ve ağır sıkıştırma ekipmanının kiralamasında kiralama 
şirketine ayrı olarak tanımlanmış verilerin sunulmasnda 
özellikle faydalı. Kiralık ekipmanı BIM kontrollü bir siteye 
bağlayabilmek giderek daha da önemli ve elbette kiralık 
ev ve müşteri için de faydalı hale geliyor. 

Dijital süreçler annlaşlması ve kullanılması kolay, uyumlu 
ve uygun maliyetli olduğu sürece, son kullanıcıların 
kendi makinelerini satın almak yerine kiralamaya devam 
etme olasılıkları daha yüksek. Bu gibi durumlarda 
kiralama müşterisi satın almadığı için olumlu bir şekilde 
ödüllendirilmiş olacak. 

Bir son kullanıcının makine satın almadığı için nasıl 
ödüllendirilmiş olacağını açıklayabilir misiniz?

Makine sahibi olmak yerine makine kullanıcısı olmakla 
ilgili. Kiralama işlemi, döngüselliğin bir parçası. 
Döngüsellikte kullanım ve dayanıklılık kilit hususlar. 
Ekipmanın daha verimli kullanımı ve ekipmanı geliştirmek 
ve üretmek için yatırım yapılan enerji söz konusu.

Bugün birçok ülkede satın alma, kiralamaya karşı hala 
temel yaklaşım durumunda. Ama artık durum değişiyor. 
Satın almanın pek çok dezavantajı var ve dijital dünya 
geliştikçe bunlar da artıyor. Müteahhitler bir makine 
satın aldıklarında, bu makineyi her zaman doğru şekilde 
kullanmıyorlar. Belirli bir uygulamaya yönelik gücü 
yetersiz olan bir ekskavatörleri olduğunu varsayalım. 
Evet, makineleri var. Bu makineyi kullanacak ve ekstra 
çalıştıracaklar. Bu, makinenin üretkenliğine, yaşam 
döngüsüne ve toplam sahip olma maliyetine olumsuz 
etki ediyor.

Bir makine şantiyeye uygun hale getirildiğinde verim 
açısından önemli avantajları oluyor. Bir makineniz varsa 
ve bu makineyi bir şantiyeye uygun hale getirmeye 
çalışırsanız, bunu başaramazsınız. Doğru kullanım, iyi 
bir yatırım getirisinin anahtarıdır. Kiralama müşterisinin 
ekipmanı kiralayarak sağlam bir kullanım stratejisine 
sahip olma olasılığı daha yüksek. Bir kiralama filosunun 
bu ekipmanı satın alması mantıklı çünkü bu ekipmanı 
kullanabilecek birçok müşteriye sahiptir.
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Döngüselliğin çevresel bir etkisi de söz konusu. Kullanım, 
ekipmanın geliştirilmesi için yapılan hammadde ve enerji 
yatırımlarının çoğunu oluşturuyor. Yaşam döngüsünün 
sonunda yapılan yenilemeler, ekipmana ikinci bir yaşam 
sunan başka bir seçenek - çok büyük bir çevresel kazanç.

Özetle, kiralama müşterisi sadece paradan tasarruf 
ederek değil, aynı zamanda iş için en uygun ve 
en yenilikçi ekipmanı kullanması sağlanarak da 
ödüllendirilmiş oluyor. Bu, zamanında lojistik, 
profesyonel destek ve hizmetle ve günlük olarak CO₂’nin 
azaltılmasıyla ilgili. Bu da, daha yeni makinelerin 
kullanılmasından kaynaklanıyor.

Yaşam döngüsünden bahsetmişken, kiralama 
işlemi, son kullanıcılara sürekli olarak daha modern 
ekipmana erişim fırsatı sağlıyor mu? Görünüşe 
bakılırsa kiralama şirketleri filolarını bireysel bir 
işletmeye göre daha sık güncelleyecek.

En yeni ve en iyi ekipmanı kullanabilmek, kesinlikle 
kiralamanın bir başka önemli avantajı. Halihazırda harika 
bir müşteri deneyimi yaratan girişimlerimiz mevcut ve 
şimdi bunlara bir başkasını ekliyoruz: piyasadaki en 
üretken, konforlu, teknolojik olarak gelişmiş ve çevre 
dostu makineleri kullanma şansı.

Yeni makineler kesinlikle önemli çevresel faydalar 
sunuyor. Her yeni nesil makine daha da çevreci. Sonuçta 
bu da, kiralamanın CO₂’yi dengelemeye yardımcı olduğu 
anlamına geliyor. Paris iklim anlaşması olgunlaştıkça 
bu daha da önemli hale gelecek. Kiralık evler, Paris 
Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmaya yönelik yöntemlerini 
açıkça belirtiyor.

Çevresel faydalar aynı zamanda bir işte uygun boyutta 
makinelerin kullanılmasından da kaynaklanıyor. Yakıt 
verimliliği daha iyi, kullanım oranı çok daha yüksek ve 
iş için doğru ekipmanı kullanmak makinenin ömrünü 
uzatıyor. Ekipmanın ömrünü uzatmaktan daha çevreci 
bir fayda bulmak zor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde ne görmeyi 
bekliyorsunuz? Bugün gördüklerinizin devamını mı?

Üreticiler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan telematik 
veri ve hizmetler sunuyor. Ammann’ın da ServiceLink 
uygulamasında böyle bir çözümü mevcut.

ServiceLink, marşsız küçük bir tokmaktan büyük bir 
paletli finişere kadar Ammann portföyündeki tüm 
makineler için kullanılabilen bir OEM telematik portalı. 
Bu araç, konum, batarya durumu, çalışma saatleri ve 
yakıt tüketimi gibi tam bir veri yelpazesi sunabiliyor. 
Tarayıcı ile (web uygulaması) veya daha sınırlı işlevlere 
sahip bir mobil uygulama aracılığıyla erişilebiliyor. 
ServiceLink gibi araçlardan beklentiler söz konusu. 
Çözümler öğrenilmesi, anlaşılması ve kullanılması kolay 
ve güvenilir olmalı.

Bu araçlar aynı zamanda uygun idari süreçlere de 
uygun olmalı. Tüm veri transferleri ISO 15143-3 2020 
standartlarına uygun olmalı. Veriler ayrıca müteahhitlerin 
bireysel ERP sistemlerine de aktarılabilmeli. Bu çözümler 
hem şirketlere hem de müşterilerine ek değer sağlamalı.

Müteahhitler telematiğe daha fazla odaklanıyor ve bu 
araçlar da müteahhitlerin artan beklentilerini karşılamalı. 
Bu çözümler standart hale gelse bile, kiralama işindeki 
potansiyel çok büyük.

En nihayetinde, bu telematiklerin tamamı, farklı ekipman 
markalarına ait verilerin ve çeşitli dijital araçların tam 
olarak yönetilebildiği üçüncü taraflara ait, açık platform 
sistemlerine bağlanmalı. Bu açık veri platformlarının 
kullanımı geleceğe giden yol olacak. Halihazırda sektör 
olarak orada değiliz, ama o yönde ilerliyoruz. Gelecekte, 
verilere daha fazla güvenilecek ve aynı zamanda daha 
fazla veri paylaşımı olacak.

Dijital dünyadaki müşteri deneyimi hakkında çok 
şey söylediniz. Bu deneyimi geliştirmenin dijital 
girişimlerden başka bir yolu var mı?

Gördüğümüz şey, son kullanıcıların marka bağlılığının 
etkisi. Ammann’da biz bunu, ister makineler ister dijital 
girişimler yoluyla olsun, kapsamlı ürün tekliflerimiz 
nedeniyle daha fazla görebiliyoruz.

Son kullanıcıların çeşitli ihtiyaçları var … ama farklı 
ihtiyaçları yok. Bununla kastettiğim, daha büyük bir 
peyzaj düzenleyicisinin bir ürün yelpazesinde birçok araca 
ihtiyacı olduğunu varsayalım. Bir tokmağa, titreşimli bir 
plaka sıkıştırıcıya, bir kanat silindirine, 7 tonluk bir toprak 
sıkıştırıcısına ve hatta belki bazı hafif tandem silindir 
seçeneklerine ihtiyacı olabilir. Bunlar farklı makineler 
ancak hepsini şantiyesinde kullanabilir.

Tüm bu ürünleri sunan tek bir markaya sahip olmak 
kiralama şirketinee yardımcı oluyor. İlk olarak, çok sayıda 
üreticiyle uğraşmak zorunda kalmıyor. İkinci olarak, 
müşteriler marka bağlılığını geliştiriyor. Operatörleri, aynı 
üreticiye ait farklı makine türleri arasında geçiş yaparken 
kendilerini daha rahat hissediyor. Kumanda edilmeleri 
benzer olduğundan bir makineden diğerine geçmek kolay.

Bir kiralık filo yöneticisi için, tek bir marka tarafından 
sunulan tutarlı hizmet ve azalan yedek parça stoğu da 
değerli unsurlar.

Hafif ekipmanlar

https://www.ammann.com/tr/machines/light-equipment
https://www.ammann.com/tr/machines/light-equipment


17 WWW.AMMANN.COM



AMMANN GRUP DERGISI18 

Kısa inşaat sezonuna artık Pekin-Harbin Otoyolu genişletme 
projesinin A2 bölümü de dahil. Bu önemli proje için karışım 
sağlamak, Ammann ABP 400 Universal Asfalt-Karıştırma Tesisi’nin 
görevi. Tesisi satın alıp projeyi yürütmek ise Longjian Road & 
Bridge Grubu’nun ve bazı bağlı kuruluşlarının görevi. Tesis, Mayıs 
2020’de kuruldu ve hizmete alındı. Bu baharda, genişleme için 
daha fazla asfalt üretecek.

Otoyol, çok farklı şehirleri birbirine bağlıyor. Bir ucunda 
21 milyondan fazla nüfusa sahip başkent Pekin var. Diğer ucunda, 
10 milyonluk nüfusu ile “Buz Şehri” olarak bilinen Harbin var. 
Harbin, Heilongjiang Eyaletinde bulunuyor. Otoyol, eyaletteki 
güneye giden altı ana güzergahın en yoğun yollarından biri ve 
genişletme çalışmaları sırasında açık tutulması gerekiyor.

Beijing-Harbin Otoyolu projesi çevresinde büyük bir iyimserlik 
söz konusuydu. Hatta Heilongjiang Eyaletindeki İlk 100 projeden 
biri olarak belirtildi. Ancak koronavirüs yüzünden ertelendi. 
Longjian Road & Bridge Grubu, projeyi tekrar rayına oturtmak 
için ABP 400 Universal’i çalıştırdı. Burada karşılaşılan zorluk, A2 
bölümünü programa uygun hale getirecek üretim taleplerini 
karşılamaktı.

Kuzeydoğu Çin, ülkenin en soğuk noktasıdır. Yıllık inşaat sezonu Çin’in diğer bölgelerine kıyasla çok 
daha kısadır, bu nedenle yüksek verimli ve üretken ekipman gereklidir.

AMMANN  
ABP 400 UNIVERSAL, 
ÇİN’DE ÜRETİM 
REKORU KIRDI
Çinli İşletme Asfalt Karıştırma 
Tesislerinden Dördünü Satın Aldı.

Longjian Road & Bridge Grubu, kuzeydoğu Çin’deki en büyük, 
en kapsamlı inşaat gruplarından biri. Şirket ağırlıklı olarak otoyol, 
köprü, tünel ve kentsel inşaat ve mühendislik alanlarında faaliyet 
gösteriyor. Yurtiçinde ve yurtdışında, kendisine ait 28 ve holding 
iştiraklerine ait 44 yatırım ve 3.000’den fazla inşaat ekipmanı ile 
çok sayıda önemli ulaşım altyapısı projesine girişti. 

Bağlı kuruluş Longjian Equipment Engineering Co. 13 asfalt 
karıştırma tesisi ve altı finişer işletiyor. 1 Eylül 2020 tarihinde 
K1172 + 000 ~ K1190 + 500 bölümünün 18,5 km’lik asfaltı plana 
göre tam zamanında tamamlandı. Pekin-Harbin Otoyolu 
projesinin en zor ve acil olan bölümü. Projenin ilerleyişi 
hızlandıkça, Ammann ABP 400 Universal, sadece 21 saatte 
8544 ton asfaltla Heilongjiang Eyaletinde tek günlük bir üretim 
rekoru kırdı.

Ayrıca, ABP 400 Universal, eyaletin 400 t/s doğal gaz kullanma 
kapasiteli ilk asfalt karıştırma tesisi oldu. Bu, yüksek üretim ve 
düşük yakıt tüketiminin aynı anda elde edilebileceğini doğruladı 
ve Heilongjiang Eyaleti, Harbin Şehri ve devlet ulaştırma 
departmanları liderlerinden büyük övgü aldı.
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ABP Universal
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

240 t/s ve 400 t/s kapasite.

Esnek karışımlar yapabilme.

Geniş ekipman ve özelleştirme imkanı.

Ticari bir bina görünümünde soğuk silo, kurutucu tambur ve filtre altyapısı.

Düşük gürültü ve toz seviyesi.

Geri dönüşüm malzemesi kullanımı. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 240–400 t/s

Karıştırıcı boyutu:  4 t veya 5 t

Sıcak agrega silosu:  140 t, 200 t (1 sıra veya 2 sıra)

Sıcak karışım depolama silosu: 2 bölmede 140 t veya 180 t 
 4 bölmede 350 t veya 400 t 
 6 bölmede 600 t

Kumanda sistemi:  as1

Geri Dönüşüm Sistemi: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Longjiang Road & Bridge Grubu Başkanı Tian Yulong, 
ileri teknolojinin Ammann asfalt karıştırma tesisinin 
başarısının arkasındaki itici güç olduğuna inanıyor. 
Mükemmel performansının ve güvenilirliğinin temelinde 
bunun yattığını düşünüyor. Hem zamandan hem 
de emekten tasarruf sağlayan tesis kurulumunun 
avantajlarını değerlendirdikten sonra bu açıklamayı 
yaptı. Ayrıca, üretim verilerine yönelik tüm ihtiyaçları 
karşılayan ayrıntılı raporlardan üretim maliyetlerini 
düşüren verimli enerji kullanımınından, daha iyi bir 
çalışma ortamı sağlayan gürültü azaltma girişimlerinden 
ve hem güçlü hem de kullanışlı olarak tanımladığı as1 
Kumanda Sisteminden övgüyle söz etti.

Longjian Road & Bridge Grubu, “birinci sınıf ekipman, 
birinci sınıf yönetim ve birinci sınıf hizmet” taahhüdüyle, 
A1’in başka bir bölümü olan Suihua-Daqing Otoyolu 
için başka bir Ammann ABP 400 Universal tesisi satın 
aldı. Ayrıca, Harbin-Zhaoyuan Otoyolunun A9 ve A5 
bölümleri için iki Ammann ABP 400 Universal tesisi daha 
satın alındı.

Longjian Road & Bridge Grubu tarafından kullanılan dört 
Ammann ABP 400 Universal tesisi, sadece kuzeydoğu 
bölgesinde değil, tüm Çin’de sağlam ve güçlü bir inşaat 
şirketi haline gelmesine yardımcı oluyor.

Ammann ABP 400 Universal, 

yalnızca 21 saatte üretilen 

8544 ton asfaltla Heilongjiang 

Eyaletinde tek günlük bir üretim 

rekoru kırdı.

Video

https://youtu.be/QD1QWORHvs0


20 AMMANN GRUP DERGİSİ

Karıştırma tesisleri dijitalleştirilmiş bir değer zincirine nasıl 
entegre edilebiliyor ve bu, dahil olan tüm taraflar için nasıl 
kazan-kazan durumuna yol açıyor? Ön koşul, karıştırma 
tesisleri ve şantiyeler arasında kapsamlı veri entegrasyonu 
ve iletişimi.

Q Point, bunu Q Plant yazılım hizmetiyle çözdü.  
Yapı malzemelerinin üretilmesi, bir inşaat projesinin önemli 
bir parçası. Sadece şantiye planına göre tedarik edilerek, 
belirlenen niteliksel ve dolayısıyla mali hedefler herkes için 
gerçekleştirilebilir. Sürekli şantiye teslimatlarına ek olarak, 
yapı malzemesi üretiminde enerji ve emisyon konusu giderek 
daha önemli hale geliyor. Bu hedeflere, bağlayıcı siparişler ve 
yüksek teslimat güvenilirliği ile ulaşılabiliyor. Bugün, karıştırma 
tesislerinin Q Point’in hizmet çözümü olan Q Plant yazılımı ile 
entegrasyonunun odak noktası dört ana başlık altında toplanıyor.

Sipariş verme
Sipariş verme sürecine hakim olmak, verimli ve optimize edilmiş 
bir karıştırma tesisi operasyonu için önemli bir faktördür. Q 
Point, çeşitli farklı standart arayüzlerle üretim şirketlerinin sistem 
ortamına (ERP, malzeme ve mal yönetimi, tartım sistemleri) esnek 
entegrasyonu destekliyor. “Bir kez kaydedilip her yerde kullanılır” 
ilkesi, idari kolaylık ve yüksek veri kalitesi sağlıyor.

Üretim planlaması
Üretim programları, geçmiş üretim verilerine ve güncel  
siparişlere göre otomatik olarak öneriliyor. Bu, üretim ve 
enerji verimliliğinin yanı sıra teslimat güvenilirliğini artırmada 
Mischmeister’ı destekliyor.

Teslimat
Q Plant, çok sayıda inşaat süreci kumanda sisteminden gelen 
verileri ve basit teslimat taleplerini ortak bir yükleme planına 
dinamik olarak işliyor. Daha fazla doğruluk için filo yönetim 
sistemleri entegre edilebiliyor. Tüm teslimat bilgileri dijital olarak 
dağıtılıyor ve gerçek zamanlı olarak belgeleniyor.

Analiz ve optimizasyon
Q Plant, operasyonel veriler ve üretim verileri için kapsamlı 
bir analiz aracı sağlıyor. Kontrol paneli, birden fazla 
karıştırma tesisinde bile net görselleştirme için standart hale 
getirilmiş grafikler sunuyor. Q Plant böylelikle optimizasyon 
potansiyellerinin belirlenmesini, sistematik enerji yönetimini ve 
emisyonun azaltılmasını destekliyor.

REKABET 
FAKTÖRÜ OLARAK 
DİJİTALLEŞME
Dijital ağ bağlantılı yol 
yapımında Q Plant’a sahip 
karıştırma tesisi.

Şantiyenin dijital tedarik zincirine entegrasyonu.

Q Plant ile her zaman, her yerde çapraz tesis analizi.

Q Plant, karıştırma tesislerinin sorunsuz ve karlı bir şekilde 
işletilmesindeki bütünleşme zorlukları için tesis kumanda 
sistemlerine gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen 
bir eklentidir. Dijitalleşme, müşteri ilişkilerinin şeffaflığı ve 
kalitesinin yanı sıra üretim sürelerinin, enerji tüketiminin 
ve emisyonların azaltılmasını da destekliyor. Bu da tesis 
operatörlerine, inşaat şirketlerine ve müşterilere benzer şekilde 
fayda sağlıyor. En iyi kazan-kazan-kazan uygulaması.

“Değer zinciri boyunca dijital ve 
sorunsuz bilgi alışverişi, çeşitli 
oyuncuları birbirine yaklaştırıyor. 
Bu da şeffaflığı artırıyor ve süreçleri 
verimli ve uygun maliyetli bir şekilde 
tasarlamanın temelini oluşturuyor.”

Bernhard Kunz

BHZ Baustoff Holding Zürich Genel Müdürü

asphaltsuisse ticaret birliği başkanı

Tercih edilen 
ortak
www.q-point.com
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Videolar
Bu dijital çalışmalar, müşterilere makinelere nasıl bakım 
yapılacağını ve makinelerin nasıl çalıştırılacağını gösteriyor. 
Videolar, izleyicileri çeşitli süreçlerden geçirdiği için herhangi biri 
dili konuşan müşteriler yararlanabilir. Konular arasında günlük 
bakım, basit sorun giderme ve daha pek çok şey yer alıyor. Bu 
yıl multimedya kanallarında yayınlanacak 15 ila 20 videoyla 
prodüksiyon devam ediyor.

Web seminerleri
Bu öğretim aracının konuları arasında “Sıkıştırmanın Temelleri”, 
“Operatör Eğitimi”, “Günlük Bakım” ve “Elektronik ve Hidrolik 
Konusunda Uzman Eğitimi” yer alıyor.

Koronavirüs pek çok işletmenin işleyişini aksatmış olsa da, Ammann müşterileri dünya 
genelindeki şantiyelerde çalışmaya devam ediyor. Bakım ve çalıştırmaya yönelik yeni 
video ve web seminerleri ile kendilerine yardımcı olunuyor.

GENİŞLETİLMİŞ 
DİJİTAL EĞİTİM
Online eğitim önceden ek 
bir seçenekti. Ancak artık 
bir zorunluluk.

Yeni bir seri olan “Hafif Ekipman” Almanya’nın Hennef 
şehrinde üretiliyor. Bu program, eğitime kolayca erişilebilmesi 
için ayrı bölümlere ayrılmış kapsamlı bir eğitim programıdır.

Web seminerleri, soruları yanıtlamak için Ammann 
uzmanlarının hazır bulunduğu planlanan oturumlar sırasında 
izlenebilir. Kayıtlar daha sonra da incelenebilir. Birçok web 
semineri birden çok dilde sunuluyor.

Videolar

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Ammann Alfeld tarafından her yıl Almanya’daki Ammann müşterileri için düzenlenen popüler kış asfalt semineri geçtiğimiz 
günlerde düzenlendi. Uzmanlardan ve müşterilerden oluşan bir ekip, mevcut asfalt üretimini tartışmak için uzaktan bir araya geldi. 
Konular arasında iyileştirmeler, geri dönüşüm, emisyonlar, geleceğin yakıtları ve mevcut tesislerin nasıl daha verimli ve daha çevreci 
hale getirileceği yer alıyordu. Bir asfalt karıştırma tesisinin nasıl dijitalleştirilebileceği ve getirece avantajlar da tartışıldı.

Ammann China’nın Şangay’daki üretim tesisinde 
yakın zamanda yapılan bir Açık Davette müşterilerin, 
potansiyel müşterilerin ve Ammann personelinin morali 
çok yüksekti. Etkinlik, özellikle Çin pazarı için geliştirilmiş 
bir asfalt karıştırma tesisi olan ABC 400 ValueBatch’in 
lansmanını içeriyordu. Yeni tesis fabrikada monte edildi 
ve yaklaşık 100 müşteri ve potansiyel müşteri yakından 
görme şansı yakaladı. ABC 400 ValueBatch iyi karşılandı 
ve iki müşteri yeni tesisi satın almaya karar verdi. Tesis, 
Çin pazarındaki büyük kapasiteli tesislere olan talebi 
karşılamak için Ammann tarafından üretilen yeni bir 
ürün. Müşterilerin büyük inşaat projelerini verimli bir 
şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilecek maksimum 
400 t/s kapasiteye sahip.

ASFALT SEMİNERİ 
BİR BAŞARI

AMMANN İLK İKİ ABC 
400 VALUEBATCH 
TESİSİNİ SATTI
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Maskiner A/S, Danimarka, Ammann hafif ve ağır sıkıştırma ekipmanı Bayisi oldu. Maskiner, 
ülke genelindeki satış noktalarından Ammann sıkıştırıcılarınının dağıtımını yapacak. 
Ammann sıkıştırma ürünlerinin Danimarka’daki tek yetkili satıcısı ve inşaat, altyapı, endüstri 
ve tarıma odaklanmış geniş bir müşteri grubuna sahip. Maskiner A/S satış müdürü ve 
müşterek maliki Tommy Bergmann, “Ammann'ın ürün yelpazesi bir eldiven gibi uyumlu,” 
dedi. “Tam bir makine programı olacak.”

APF 12/50 Offers Power and Productivity
Ammann, APF 12/50 İleri Hareketli Titreşimli Plaka Sıkıştırıcının piyasaya sürülmesiyle hafif ekipman ürün 
yelpazesini genişletti. Plakanın 50 cm’lik genişliği üretkenlik sağlıyor. Makine aynı zamanda güç de sunuyor. 
Uyartım ünitesinin arkasındaki güç bir Honda benzinli motor. Santrifüjlü bir kavrama ve V kayışı, gücü uyartım 
sistemine etkin bir şekilde aktararak güçlü ileri hareketi sağlıyor. Titreşim izolasyonlu bir kılavuz tutma kolu, 
operatörün stresini azaltarak yaralanma riskini en aza indirirken daha uzun çalışma vardiyalarına izin veriyor.

DANİMARKALI BAYİ 
AMMANN EKİBİNE KATILDI

YENİ TİTREŞİMLİ PLAKA 
SIKIŞTIRICI HAZIR



KAÇIRMAYIN!

Gelecek kuşaklar için 
Altyapı Güçlendirmes

www.ammann.com

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 Bugün kaydolun

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

