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

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

Quais as vantagens da remodelagem da Ammann?

• Aumento da utilização RAP

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

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

MISTURADORA DE ASFALTO ABP HRT

QUAIS AS VANTAGENS DO RETROFIT

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

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

Fabricantes como a Ammann têm que fazer as coisas grandes 
corretamente. As plantas devem produzir – além de fornecer resultados 
de qualidade. É essencial que os compactadores forneçam o impacto 
necessário ... e que as pavimentadoras deixem para trás pistas lisas  
e consistentes.

Mas as pequenas coisas também importam. As pequenas coisas podem 
fazer uma enorme diferença. Bernd discute considerações essenciais ao 
adquirir equipamentos leves, incluindo a potência de compactação e o 
movimento da máquina. Ele também fala sobre pontos de amarração, 
e como os Compactadores de Placas Hidrostáticas Vibratórias Ammann 
APH podem ser fixados com facilidade e segurança para o transporte. 

Bernd explica: ”A amarração é um conceito sobre o qual muitos 
empreiteiros provavelmente não pensam até que estejam carregando 
uma máquina pela primeira vez. E podem ficar frustrados com as 
dificuldades encontradas para fixá-la. Poderão sentir essas frustrações 
durante o tempo em que forem proprietários desse equipamento. Isso 
pode ser realmente irritante”.

Nós eliminamos essas frustrações, providenciando grandes alças para 
amarração em locais ideais para que as máquinas possam ser fixadas 
em minutos. Pode parecer uma vantagem insignificante, mas faz 
uma grande diferença – especialmente para empresas de locação e 
empreiteiros maiores que estão constantemente deslocando máquinas.

Você verá outros exemplos das ”pequenas coisas” ao longo desta revista. 
As plantas, máquinas e produtos pós-venda da Ammann executam 
muito bem as grandes coisas. Mas nossas equipes de desenvolvimento 
de produtos também envolvem os clientes e visitam os locais de trabalho 
como parte de seu compromisso de fornecer soluções completas.

A missão é simples: dar aos nossos clientes tudo o que eles precisam, 
os benefícios grandes e pequenos.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group

AS PEQUENAS COISAS 
SIGNIFICAM MUITO
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”Estávamos envolvidos na construção de estradas de acesso à 
nossa região”, disse Jerzy Szklaruk, Presidente da TRAKT, com 
sede em Wysokie Mazowieckie, Polônia. ”Havia muitas estradas 
municipais, o que nos obrigava a produzir entre três e cinco tipos 
diferentes de misturas todos os dias”. O ajuste entre os tipos 
de mistura não foi um problema para o TRAKT. ”Esta é uma 
vantagem da Ammann ABA UniBatch”, afirma o Sr. Szklaruk. 
”Não temos problema em mudar rapidamente para a produção 
de uma receita diferente”.

Uma vantagem competitiva
Um fator decisivo na compra de uma nova planta foi sua 
capacidade de 210 toneladas por hora. As plantas anteriores 
produziam mistura com um máximo de 80 toneladas por hora, o 
que normalmente era suficiente para projetos da TRAKT. ”Mas há 
dias ou receitas onde é preciso produzir 210 toneladas por hora, 
e graças à usina ABA UniBatch estamos preparados para isso”, 
garante o Sr. Szklaruk. ”Com grandes contratos, o desempenho 
da usina se traduz em uma margem real para todo o projeto. Em 
três dias, podemos realizar o que outros levam uma semana”. 
A planta fornece a produção enquanto mantém a qualidade 
superior, que é monitorada mais de perto do que nunca. ”O 
controle de qualidade pelos gestores rodoviários nos últimos 
anos é mais exigente”, disse o Sr. Szklaruk. ”Para empresas sem 
experiência e sem boas usinas, alguns padrões são impossíveis de 
serem cumpridos”.

Características verdes
A TRAKT adquiriu sua usina ABA 210 UniBatch com um sistema 
de reciclagem a frio e um queimador de pó de carvão BKS. 
Tem planos de acrescentar ainda a capacidade de produzir 
espuma de asfalto. ”Equipamos a planta com componentes de 
reciclagem, mas somente com o futuro em mente”, afirma o Sr. 
Szklaruk. ”Em nossa região, o uso de RAP é relativamente baixo. 
Mas quando há um projeto utilizando o RAP, sempre somos 
mais competitivos”. Embora o uso do RAP ainda seja baixo, já 

A TRAKT Co. está pronta para o que der e vier - seja um projeto de construção de estradas que requer múltiplos 
tipos de mistura ou maior uso de asfalto reciclado (RAP). A empresa acaba de adquirir uma Usina de Mistura de 
Asfalto Ammann ABA 210 UniBatch, que rapidamente demonstrou sua versatilidade.

sentimos uma mudança – e a porcentagem continuará a crescer, 
garante o Sr. Szklaruk.

Enquanto isso, a empresa segue muitas práticas verdes. 
“Estamos localizados perto de florestas, áreas verdes e 
pastagens”, relata o Sr. Szklaruk. “A limpeza é uma prioridade 
para nós. Em nossa opinião, a Ammann oferece o melhor sistema 
de filtragem”. “A usina também utiliza equipamento de supressão 
de som”. ”A planta está localizada perto de uma pequena 
cidade”, explica o Sr. Szklaruk. ”Há outras pequenas instalações 
de produção ao nosso redor, mas também edifícios residenciais. 
Os inversores e o isolamento instalados na planta reduzem o 
ruído”. As chapas nervuradas nas calhas de descarga reduzem o 
som e melhoram a resistência ao desgaste.

Uma vantagem tecnológica
A TRAKT teve experiências muito positivas com outras usinas 
da Ammann, portanto a empresa naturalmente consultou a 
Ammann quando procurava melhorar a produtividade. ”UniBatch 
é minha segunda usina de mistura de asfalto da Ammann”, 
conta o Sr. Szklaruk. As plantas anteriores da Ammann tinham 
vantagens tecnológicas sobre os concorrentes, e a usina ABA 
210 UniBatch é a prova de que a Ammann tem mantido essa 
liderança.

”Tem havido e ainda há um hiato tecnológico entre a Ammann 
e outros fabricantes”, afirma o Sr. Szklaruk. ”Isto pode ser 
constatado na classificação de agregados, sistema de filtragem e 
sistema de controle. A planta da Ammann funciona bem, é fácil 
de usar e é econômica. Os operadores gostam de trabalhar com 
ela. Tudo isso proporciona a produção de misturas betuminosas 
da mais alta qualidade - ao menor custo possível”. O Sr. Szklaruk 
aprecia o fato de que a ABA 210 UniBatch possa ser facilmente 
atualizado no futuro. ”Não é necessário adquirir tudo no início”, 
afirma ele. ”A estrutura da usina ABA UniBatch é modular 
e permite ajustes frequentes”. “As soluções e componentes 

PRODUZINDO 
MUITAS MISTURAS
Usina de asfalto Ammann versatilidade 
para às diversas demandas.
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derivados das principais plantas da Ammann, como a ABP 
Universal, fazem dela uma máquina resistente com altas 
capacidades”. Além de ser eficiente, a usina ABA 210 UniBatch 
também é precisa, afirma o Sr. Szklaruk. ”Existem atuadores 
de duplo curso para dosagem de agregados e inversores, 
especialmente no ventilador principal”, disse ele. ”Tem a 
dosagem precisa do material com a rosca misturadora e o mais 
avançado sistema de controle”.

O ponto de vista do operador
O Sr. O Sr. Szklaruk elogiou o exclusivo sistema de controle 
as1, o cérebro da planta. ”Por um lado, o controle é muito 
abrangente e proporciona possibilidades praticamente 
ilimitadas”, afirma. ”Ao mesmo tempo, é intuitivo e moderno. 
Além disso, a Ammann é o único fabricante de usinas de 
mistura de asfalto que fornece o controle em si, o que garante 
um serviço permanente”. O operador da fábrica, Sr. Marcin, 
também elogiou o sistema de controle as1. ”O as1 permite 
que você transfira dados para o gerente em um pendrive, 
dispensando a necessidade de reescrevê-los ou imprimi-
los”, disse ele. ”É fácil entrar em contato com a equipe de 
assistência técnica da Ammann, e quando nos conectamos 
remotamente, posso ver o que eles estão fazendo na tela 
do computador”. Ele descreveu a operação da planta como 
”simples e intuitiva, como um smartphone. Quando ocorre 
um erro, eu sei imediatamente o que aconteceu e em qual 
componente”.

O Sr. Marcin afirma que a usina é econômica, principalmente 
devido ao queimador de pó de carvão marrom - mas também 
devido aos tanques de asfalto aquecidos eletricamente. 
A estação do operador também é confortável. ”Produzimos 
cerca de 100.000 toneladas de mistura por ano”, comenta 
Marcin. ”A produção é um prazer. A cabine é limpa, aquecida 
e com ar condicionado”. Na hora da manutenção, o acesso aos 
componentes é fácil e o Sr. Szklaruk acredita que a equipe de 
assistência técnica da Ammann agrega valor durante as visitas. 
”Nosso operador auxilia o departamento de assistência técnica 
da Ammann durante cada visita”, continua. ”Cada reunião é 
uma espécie de treinamento técnico”.

ABA UniBatch
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

Uma grande variância de saída de 100 a 340 t/h

Versões estacionárias e semimóveis

Projetada para uso global, com módulos de torres que facilitam  
o transporte

Tecnologia robusta e comprovada

Opcionais para adição de aditivos, fibra, espumas de asfalto Ammann

Pode ser montado e ampliado com inúmeras opções

Projetado para fácil integração de opções e tecnologias futuras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 100–340 t/h

Misturador / conteúdo:  1.7–4.3 t

Silo de agregado quente:  29–40 t 

Silo de armazenagem  
de mistura pronta: 40 t ou 30 t (2 Compartimentos) 

Sistema de controle:  as1

Sistema de Reciclagem: RAC | RAH50 | RAH60

Uma empresa de renome
A TRAKT foi fundada em 1991. Desde então, construiu uma sólida 
reputação entre as empresas rodoviárias da região nordeste do país.  
É especializada na construção e modernização de estradas, ruas, 
pontes, sistemas de esgoto e estruturas de engenharia - e acima de 
tudo na produção de misturas asfalticas variadas. ”Tentamos ser os 
melhores em cada etapa do trabalho”, garante o Sr. Szklaruk.

https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Os novos rolos de tambor duplo são os modelos ARX 
12-2, ARX 16-2 e ARX 20-2. Também foi introduzido o 
modelo ARX 16-2C, uma versão combinada que utiliza 
um tambor de aço na frente e pneus pneumáticos 
na traseira para maior tração da máquina e melhor 
vedação das superfícies. Os cilindros são movidos 
por motores Kubota que atendem aos padrões de 
emissões EU Stage V e U.S. EPA Tier 4f. Um novo ajuste 
do circuito vibratório fornece frequências vibratórias 
expandidas que promovem uma compactação mais 
rápida. ”A nova configuração permite que as frequências 
vibratórias aumentem (3% em baixa frequência / 
6% em alta frequência)”, afirma Vlastimil Medek, 
Gerente de Estratégia Global de Produto da Ammann. 
”O espaçamento de impacto melhorado também 
otimiza a qualidade da compactação”.

Os controles estão localizados de forma lógica e 
intuitiva. Os interruptores para luzes e vibrações 
foram reposicionados para um acesso otimizado. Um 
novo apoio de braço com layout moderno e funções 
integradas, incluindo o freio de estacionamento, 
contribuem para um trabalho bem sucedido, mesmo 
de operadores inexperientes. ”Os painéis e controles 
ARX são consistentes com outros modelos Ammann, 
facilitando aos membros da equipe a troca entre as 
máquinas”, comenta Medek. ”Isso é particularmente 
importante para o mercado de locação e ao lidar com 
operadores inexperientes”.

A Ammann lançou uma nova série de rolos tandem leves de fácil operação, transporte 
e manutenção. Os rolos mantêm sua capacidade de trabalhar em linha ou desalinhados, 
possibilitando a compactação em meios-fios e outras obstruções – e proporcionando 
produtividade em espaços mais abertos.

Um novo cinto de segurança laranja ajuda a monitorar 
se os membros da equipe devidamente protegidos. 
O dispositivo ROPS redesenhado protege os operadores 
e reduz o ruído. Uma alça grande facilita o acesso à 
máquina. Outra melhoria de destaque é a comutação 
sem esforço entre os modos de acionamento. Nas 
gerações anteriores, essa ação exigia um técnico de 
manutenção ou talvez mesmo um representante da 
concessionária. Os modos de acionamento agora podem 
ser mudados facilmente.

O acionamento suave permite um ajuste suave e 
constante para mudanças de direção - especialmente 
importantes quando se trabalha com asfalto. O disco 
rígido responde rapidamente às mudanças direcionais. 
A parada de emergência imobiliza a máquina se o 
operador fizer mudanças direcionais muito bruscas ou 
ajustar significativamente a posição da alavanca de 
controle. Os amortecedores de borracha dianteiros 
e traseiros, que protegem as luzes e raspadores, 
foram reforçados, ampliados e deslocados para uma 
localização central. As luzes são colocadas na estrutura 
da máquina para maior proteção, e as luzes direcionais 
e de trabalho foram centralizadas. A junta articulada 
foi redesenhada e reposicionada para melhor proteção. 
Transportar a máquina nunca foi tão fácil - e seguro. 
A vibração é automaticamente desativada quando em 
modo ”carregamento” ou ”transporte”. 

OS NOVOS ROLOS 
TANDEM LEVES DA 
AMMANN OFERECEM 
UMA SÉRIE DE 
BENEFÍCIOS
Operação simples, aumento das frequências vibratórias.
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O ponto de elevação central mais alto é mais fácil de 
acessar. Os pontos de amarração expandidos simplificam 
a fixação das máquinas.

Os pontos de drenagem foram deslocados para locais 
externos, evitando derramamentos e reduzindo o tempo 
de manutenção em 75%. O interruptor de desligamento 
da bateria está na base principal do motor, permitindo 
um acesso mais conveniente. Como a geração anterior 
de Rolos Tandem Leves ARX Ammann, as máquinas 
podem operar com configurações de tambor offset ou 
em linha.

Offset requer que os operadores observem apenas 
um tambor, sabendo que o segundo estará a uma 
distância segura de um obstáculo. Isto resulta em 
compactação consistente até a barreira. A definição 
em linha, que permite distribuição igual de forças de 
compactação, é preferível em canteiros de obras mais 
abertos. ”Estes são os rolos que as equipes colocam 
para trabalhar quando precisam atingir a compactação 
até um obstáculo”, afirma Medek.

As principais características  
dos rolos incluem:
Alavanca de acionamento eletrônica para partidas e paradas suaves, 
especialmente importante em trabalhos no asfalto

Coxins de borracha montados e ampla plataforma do operador 
equipada com um assento confortável

Painel simples e confiável com controle intuitivo da máquina, o que 
contribui para o bom desempenho de operadores inexperientes

Sistema de aspersão com filtração multinível e tanque de água 
grande para intervalos prolongados entre os enchimentos

Pontos de serviço e manutenção acessíveis para a economia de 
custos 

Peças isentas de manutenção para reduzir custos para o 
proprietário

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso operacional: 1460–1640 kg 

Peso máximo:  1610–1740 kg

Largura do tambor:  820–1000 mm

Modo máximo de  
trabalho offset: 48 mm 

Motor:  Kubota – 15.6 kW (21.2 HP),  
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final

https://www.ammann.com/pt-br/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers
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O QUE MAIS 
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A perícia de um especialista na 
compra de equipamento leve.
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”Para os nossos clientes, tudo é uma questão de poder 
de compactação”, afirma Bernd Holz, Vice-Presidente 
Executivo de Máquinas da Ammann. ”É com isso que 
os empreiteiros mais se preocupam”. A Ammann 
oferece uma ampla gama de equipamentos leves de 
compactação para satisfazer praticamente todas as 
necessidades do local de trabalho. A linha de produtos 
inclui Compactadores de Placas Hidrostáticas Vibratórias 
Ammann APH, conhecidos por sua potência.

”Estas máquinas são grandes e potentes, capazes de 
lidar com as mais exigentes tarefas de compactação”, 
garante Holz. Em alguns casos, estes compactadores 
produzem a mesma força de compactação de um rolo 
compactador. Recentemente, Holz argumentou que 
a força de compactação e outros fatores destacam as 
máquinas Ammann APH da concorrência, tais como 
a direção, a manutenção e - um item que poderá 
surpreender - a amarração.

Suponhamos que um empreiteiro ou uma empresa 
de locação pretende adquirir um compactador de 
placas hidrostáticas. Qual seria o melhor ponto de 
partida?

Muitos empreiteiros acreditam que a abordagem 
mais bem sucedida é analisar a largura de trabalho, 
peso total da placa e - o mais importante - a força de 
compactação.

A largura de trabalho dá uma ideia da produção da 
máquina e da área que pode cobrir. Também mostra se 
caberá em alguns dos espaços limitados que podem ser 
encontrados nos locais de trabalho.

O peso de uma máquina fornece alguma informação 
relativa à produtividade e capacidade; máquinas 
mais pesadas compactam mais rapidamente e mais 
profundamente.

No entanto, a força de compactação é o factor mais 
importante. É o poder que vai para o solo, e isso define 
o rumo da história.

Na Ammann, concebemos as nossas máquinas para ter 
um equilíbrio ideal entre peso, amplitude e frequência. 

Às vezes, parece que o maior diferencial entre várias marcas de equipamento leve é a cor da tinta. 
No entanto, há muito a comparar quando se olha para além da superfície.

Essa combinação resulta em uma compactação 
profunda que simplesmente não é possível obter com 
outras máquinas. E, devo dizer, é difícil encontrar 
um diferencial mais importante do que a força de 
compactação.

De fato, algumas máquinas hidrostáticas da Ammann 
produzem significativamente mais força de compactação 
do que um rolo compactador. As profundidades 
atingidas também são realmente importantes. Não é 
possível obtê-las com máquinas menores. Simples assim.

Você destacou os pontos de amarração nas placas 
hidrostáticas como um diferencial. As máquinas da 
concorrência não os oferecem também?

Algumas os oferecem, mas aparentemente como uma 
reflexão tardia. Na Ammann, investimos muito tempo 
e esforço para garantir que estes modelos de APH 
possam ser fixados de forma segura e rápida para o 
transporte.

Estas são máquinas pesadas, com dimensões 
desafiadoras em termos de equilíbrio enquanto 
amarradas. As alças de amarração são grandes e 
capazes de acomodar materiais de amarração pesados, 
e a sua colocação estratégica assegura que as máquinas 
permanecem fixadas.

A amarração é muito importante no mundo inteiro. 
Uma máquina solta pode resultar em uma tragédia. 
Em muitos países, a aplicação da lei está atenta aos 
condutores que violam os regulamentos de transporte 
de equipamento pesado - e as multas são pesadas.

A amarração é um conceito em que muitos empreiteiros 
provavelmente não pensam até estarem carregando 
uma máquina pela primeira vez. E podem ficar 
frustrados com as dificuldades encontradas para fixá-la. 
Poderão sentir essas frustrações durante o tempo em 
que forem proprietários desse equipamento. Pode ser 
realmente irritante.

Bernd Holz

Vice Presidente Executivo 

de Equipamento Leve 
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A APH também consegue mover-se muito lentamente, 
permitindo ao operador concentrar a energia num 
ponto específico. Isso é importante em alguns locais de 
difícil compactação.

A Ammann oferece algum sistema de compactação 
inteligente?

Sim, temos o ACE, que significa Ammann Compaction 
Expert (Especialista em Compactação Ammann). Trata-
se de um sistema proprietário que monitora o progresso 
da compactação.

Para as nossas máquinas APH, temos o ACEforce - um 
sistema avançado e extremamente intuitivo. Os 
operadores apenas precisam monitorar um display de 
LED, que indica se a compactação foi alcançada.

Isto é muito importante para os operadores 
inexperientes porque pode ser mais difícil para 
eles determinarem se uma área está devidamente 
compactada.

Com o sistema de amarração da Ammann, as máquinas 
podem ser fixadas em poucos minutos ... e partir. E 
isso é realmente importante no caso de uma empresa 
de locação ou um empreiteiro maior que esteja 
constantemente movimentando as máquinas.

Pode explicar as vantagens da direção das placas 
Ammann APH em comparação com a concorrência?

As placas Ammann APH utilizam uma direção 
denominada Orbitrol. Trata-se de um processo 
patenteado que permite à máquina fazer movimentos 
laterais e mesmo circulares, em vez de simplesmente 
avançar ou retroceder.

A direção é importante porque torna a máquina fácil 
de controlar desde a primeira vez que um operador 
a utiliza. Lembre-se, trata-se de máquinas grandes 
e pesadas - é assim que elas precisam ser para 
proporcionar a compactação necessária.

Controlar algo tão poderoso seria difícil sem essa 
direção exclusiva. O controle preciso é ainda mais 
importante quando se trabalha próximo a um meio-fio 
ou obstáculo. A precisão da direção é um fator a ser 
considerado para uma máquina daquele tamanho.
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O ACEforce fornece esta informação, o que tem um 
enorme impacto no local de trabalho. Em primeiro 
lugar, assegura que a compactação foi efetivamente 
alcançada. Muitos problemas estruturais poderiam 
ocorrer, se o operador prosseguir prematuramente - ou 
poderia ser necessário um retrabalho dispendioso.

O ACEforce também evita a sobrecompactação, que é um 
resultado muito comum com operadores inexperientes. 
Com o sistema ACE, o operador sabe quando está na 
hora de seguir em frente. Isto tem um impacto tanto 
na produtividade como na qualidade, uma vez que o 
excesso de compactação pode prejudicar a superfície.

No final, trata-se de eficiência ... usando apenas o 
tempo e o combustível necessários para alcançar a 
compactação.

Devo destacar ... empresas de locação apreciam 
este sistema, visto que seus clientes frequentemente 
empregam operadores inexperientes. Desta forma, os 
empreiteiros que alugam máquinas gostam de estejam 
equipadas com o sistema ACEforce.

Vamos falar um pouco mais sobre tecnologia. 
Como é que a Ammann está abordando a 
tendência para uma crescente digitalização?

A digitalização é outra área em que acreditamos ter uma 
vantagem em relação aos nossos concorrentes.

Acabamos de lançar uma versão actualizada do 
ServiceLink. Trata-se de uma ferramenta de gestão de 
dados digitais que fornece aos clientes de equipamento 
leve a informação que mais desejam: localização da 
máquina, estado da bateria e horas de trabalho. Foi-se o 
tempo em que o operador chegava no local de trabalho 
apenas para descobrir que um compactador está com a 
bateria descarregada.

A transferência de dados é automática graças ao novo 
hardware. Este é um grande passo ... dispensa qualquer 
ação do operador. Os dados estão à disposição sempre 
que o proprietário precisar deles. O acesso está apenas 
a um clique, tanto por telefone em campo ou no 
escritório.
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Todas estas características - localização, estado da 
bateria, horas de trabalho e transferência automática 
de dados - são essenciais. São os fatores que mais 
interessam, de acordo com os clientes.

O ServiceLink também melhorará a confiabilidade e 
prolongará a vida útil da máquina porque promove a 
manutenção programada. Fornece alertas quando há 
necessidade de manutenção, o que tende a levar as 
pessoas a tomar providências. Isso pode ser realmente 
importante para aqueles com frotas maiores.

Alguns empreiteiros começaram a falar sobre 
a manutenção ser um fator determinante na 
escolha de uma máquina em detrimento de outra. 
Será esse realmente o caso?

Sim. A manutenção tem um enorme impacto no 
custo de propriedade, no tempo de funcionamento 
da máquina e até mesmo na sustentabilidade. E a 
Ammann tem feito enormes progressos em termos de 
manutenção.

Em primeiro lugar, sempre que possível, eliminamos 
completamente a necessidade de manutenção. 
Por exemplo, o sistema de excêntrico de triplo 
eixo integrado nas nossas máquinas APH elimina a 
necessidade de uma correia em V e a manutenção 
associada à mesma. 

Quando a manutenção nas máquinas Ammann é 
necessária, aumentamos os intervalos de modo que o 
trabalho de manutenção não precise ser realizado com 
tanta frequência. Isso é uma conveniência, claro, mas 
também significa que são utilizados volumes de fluidos 
muito menores durante a vida útil da máquina.

As nossas equipes de desenvolvimento de produtos 
estão empenhadas em reduzir os níveis de fluidos 
necessários. Um volume menor significa uma redução 
nos custos de substituição e eliminação dos fluidos. No 
final de contas, diminui o custo total de propriedade.

Um bom exemplo destes esforços de manutenção são 
os compactadores APF (Placas de Avanço) com motores 
Briggs & Stratton Vanguard. Eles operam com óleo que 
apresenta cinco vezes a vida útil do óleo utilizado em 
outros motores comparáveis. Trata-se de um exemplo 
específico de prolongamento dos intervalos e redução 
dos custos de substituição/eliminação.

A manutenção pode ser rastreada através do aplicativo 
Ammann Service e em MyAmmann.com. Os clientes 
também podem acessar vídeos de serviço e manutenção 
que são de grande ajuda. O aplicativo Ammann Service 
pode ser baixado a partir da App Store.

Um último ponto ... As máquinas Ammann sempre 
apresentaram um acesso excepcionalmente conveniente 
para o serviço. O operador ou técnico pode facilmente 
chegar aos pontos de serviço, o que torna o trabalho 
muito mais rápido e também evita derramamentos.

Tem havido várias referências a práticas verdes, 
ou sustentáveis. Você pode resumir o compromisso 
de Ammann nesse sentido em termos dos 
compactadores APH?

Muitos dos pontos de discussão anteriores são, em 
última análise, sobre a criação de produtos verdes 
- e locais de trabalho verdes. Estou falando de 
manutenção, digitalização, ACEforce ... 

Quando os clientes perguntam sobre características 
”verdes”, geralmente se referem aos motores. 
Certamente grande parte do foco está nesse tópico. 
As grandes cidades europeias exigem máquinas sem 
emissões nos seus centros urbanos. O governo impõe 
essa obrigação, portanto, as empresas devem ter esse 
equipamento se quiserem conseguir essas empreitadas.

Neste momento, ”livre de emissões” significa 
essencialmente acionamento elétrico. Mais fabricantes 
estão comercializando estas máquinas, e empreiteiros e 
empresas de locação estão à procura delas.

A Ammann tem algumas ofertas nessa área, com 
anúncios adicionais a chegar em breve. Não posso 
dizer mais do que isso, neste momento. Devo também 
mencionar que a redução dos níveis de ruído também 
representa uma prioridade.

Já falamos sobre a digitalização anteriormente. Avança 
em muitas frentes de obras verdes. Por exemplo, a 
ferramenta de gestão digital da Ammann, ServiceLink, 
incentiva uma manutenção adequada, que prolonga 
a vida útil do equipamento. Estender os recursos 
utilizados para fabricar uma máquina tem uma série de 
implicações sustentáveis.

A ampliação dos intervalos de serviço reduz o volume 
de fluidos que devem ser utilizados e eliminados, o que 
proporciona ainda mais um benefício sustentável. 

O ServiceLink também mantém os gestores informados 
sobre a carga da bateria. Isto evita que os trabalhadores 
gastem combustível para percorrer longas distâncias até 
um canteiro de obras, apenas para chegar e descobrir 
que a máquina não arranca.

Na verdade, quando se trata disso, quaisquer melhorias 
na eficiência também aumentam a sustentabilidade.

https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment
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ServiceLink fornece os dados que os clientes mais desejam: 
carga da bateria, localização e horas de uso. Outro 
benefício do ServiceLink, a prevenção e recuperação 
de roubo, está rapidamente ganhando a atenção dos 
proprietários de equipamentos leves.

É fácil entender porquê. Os locais onde o roubo na construção 
civil é rastreado de perto - países europeus, EUA e Austrália 
- relatam um total de US$ 3 bilhões em equipamentos de 
construção roubados anualmente. O valor se torna ainda mais 
exorbitante considerando que esse número não inclui a China, 
Índia, Brasil e dezenas de outros países.

O ServiceLink ajuda a evitar os roubos - e auxilia na recuperação 
do equipamento também - através de tecnologia de fácil 
implementação.

Com o ServiceLink, a equipe de gerenciamento pode facilmente 
estabelecer uma área demarcada ou perímetro virtual no 
portal de aplicações para desktop. Os gerentes também 
podem configurar alertas através de SMS ou e-mail, para serem 
notificados quando uma máquina cruzar o limite virtual em 
horário fora do expediente.

SERVICELINK 
SURGE COMO 
FERRAMENTA 
ESSENCIAL NA 
PREVENÇÃO  
E RECUPERAÇÃO 
DE ROUBO

O proprietário pode então tomar providências, seja confirmando 
que o movimento da máquina foi aprovado por um gerente de 
frota ou entrando em contato com as autoridades legais.

O ServiceLink também ajuda a recuperar o equipamento. 
O GPS do sistema continua a enviar o paradeiro da máquina, 
mesmo depois que ela é roubada. Isso permite às autoridades 
rastrear o equipamento até um local preciso, garantindo a sua 
rápida recuperação.

O recurso antifurto do ServiceLink está disponível tanto 
em máquinas leves quanto em máquinas pesadas. Mas é 
uma vantagem particular para equipamentos leves, porque 
essas máquinas podem ser transportadas em um veículo e 
desaparecem em poucos segundos.

https://www.ammann.com/pt-br/services/machines-services/servicelink
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Especialmente com sistemas que estão em operação há 
muito tempo, surge a questão de como tirar o máximo 
proveito de um orçamento de manutenção. 
Em muitos casos, o controle do sistema é deixado de fora 
da equação porque o desgaste não é visível. Entretanto, 
a conversão para a geração de controle as1 orientada para 
o futuro da Ammann oferece vantagens imbatíveis. 

Além da visualização fácil de operar e claramente estruturada, 
estas incluem numerosas otimizações de processo. Por exemplo, 
a adição de reciclagem dinâmica. Com o módulo as1 ”Adição 
de reciclagem dinâmica”, você pode mudar as proporções de 
reciclagem simplesmente, conforme necessário e durante a 
produção em andamento.

A Ammann oferece inúmeros outros módulos para facilitar o 
trabalho nas plantas, reduzir o consumo e melhorar a qualidade. 
Estes incluem, por exemplo:

• as1 Sistema de Pesagem – Criação de Notas de Entrega
• as1 LoadOut – Carregamento de caminhões facilitado
• as1 Messaging Module – Informação por e-mail
• as1 Ecoview – Consumo de energia sob controle
• as1 Peak Load Management – Evita que os picos de energia 

sejam excedidos
• as1 Terminal carregadeira de rodas – Visão geral ao alimentar 

os silos dosadores

VANTAGEM 
COMPETITIVA 
COM O MODERNO 
CONTROLE AS1

Promoção para todos os pedidos de 
conversão para o controle Ammann 
as1 em 2021:
Uso gratuito do módulo Ammann as1 PIP  
(Plant Information Point) por 2 anos!

O módulo as1 PIP fornece acesso a dados 
importantes da planta a qualquer momento  
– e de qualquer lugar.

Descubra as vantagens em:

A conversão do sistema de controle não é um privilégio exclusivo 
para sistemas Ammann, mas a solução ideal para tornar os 
sistemas de todos os fabricantes adequados para o futuro.  
Os kits de conversão definidos reduzem o tempo de conversão e 
garantem uma conversão bem sucedida.

Mergulhe no fascinante mundo dos produtos de controle 
Ammann para plantas de asfalto e concreto.

https://www.ammann.com/pt-br/plants/automation-software/asphalt-automation-software/special-modules
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Tais equipamentos melhoram a eficiência do combustível 
e a capacidade de reciclagem - uma enorme economia de 
custos para os fabricantes. Eles também incorporam novos 
componentes que reduzem o dispendioso tempo de inatividade. 
Os secadores têm um papel significativo no desempenho 
financeiro e ambiental de uma planta. Transferência de calor 
ideal, baixas perdas de calor e temperaturas de processo estáveis 
são suas funções mais importantes.

Os retrofits dos tambores de secagem Ammann são compatíveis 
com equipamentos da Ammann ou de outros fabricantes. 
Os secadores Ammann aquecem e secam matérias primas de 
diferentes composições, propriedades do material e conteúdo de 
umidade. Têm excepcional resistência ao desgaste, são fáceis de 
manter e altamente eficientes.

Muitos produtores de asfalto estão substituindo velhos tambores de secagem por versões mais 
novas e avançadas para atualizar os equipamentos existentes e reduzir os custos operacionais.

RETROFITS DO TAMBOR 
DO SECADOR MELHORAM 
O DESEMPENHO  
DA PLANTA
Eles melhoram a eficiência e reduzem os custos operacionais.

O Ammann RAH50 é um retrofit popular porque permite aos 
clientes trabalhar com asfalto reciclado. Estes secadores de 
anel médio podem substituir sem problemas tanto os tambores 
Ammann existentes como os fornecidos por outro fabricante.

Christian Westphal, Chefe de Tecnologia de Máquinas MTA 
Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. 
KG, reequipou uma planta com um tambor Ammann RAH50. Ele 
explicou como funciona seu novo anel médio de secagem em 
comparação com um novo tambor mineral convencional.
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Substituição do tambor do secador
A produção de asfalto deixa sua marca em sua fábrica. Com um 
retrofit, você pode renovar e proteger componentes importantes 
da planta. Isto prolonga a vida útil da planta e torna a operação 
mais eficiente.

TAMBOR DE SECAGEM AMMANN

Máxima flexibilidade devido à rotação variável e direção  
de descarga 

Espessuras de parede de até 15 mm

Disponível com proteção contra desgaste Amdurit e aço resistente 
a alta temperatura

Design de baixo desgaste e baixa manutenção com alta qualidade 
de material e peças de desgaste fáceis de substituir

Internos otimizados para uma ampla gama de combustíveis

Conversor de frequência para operação com eficiência energética

Sr. Westphal, o senhor estava ciente das vantagens do 
novo tambor secador RAH50 em comparação com os 
sistemas anteriores com alimentação por anéis médios? 

Eu só conhecia as vantagens do RAH50 em comparação com 
outros sistemas de adição de tambores a partir de conversas com 
representantes de vendas. No início, eu estava bastante cético 
por causa das altas taxas de adição de RAP prometidas  
(até 45 %). 
 
Sua opinião mudou após os últimos meses com o sistema? 

Sim, as promessas foram cumpridas com relação à flexibilidade 
e adição de RAP. O esforço de manutenção é, naturalmente, 
ligeiramente maior do que com um tambor mineral novo, mas é 
menor do que esperava. Surpreendentemente, a aglutinação de 
RAP não representa nenhum problema.
 
Como é a flexibilidade da aplicação de um tambor RAH50? 

Além da alimentação padrão a frio, o tambor RAH50 nos dá a 
flexibilidade de mudar para a reciclagem a quente. A partir de 
tamanhos de lote de 50 toneladas já vale a pena utilizarmos a 
adição do anel médio RAH50. A mudança para a reciclagem a 
quente não apresenta nenhum problema, levando em conta o 
excesso do tambor do secador para o silo de minerais quentes. 
Para as medidas de construção permitidas, são possíveis 
porcentagens de RAP de até 45% para as camadas de base 
através da adição do anel médio. Em consulta com o cliente, isto 
nos permite reciclar grandes quantidades - o que, naturalmente, 
oferece enormes vantagens em termos de custos.

Quais são as outras vantagens? 

A adição de RAP ao tambor RAH50 permite um aquecimento 
mais suave em comparação com a adição fria. Ao misturar a 
matéria prima com o RAP, podemos operar com temperaturas de 
saída de tambor de 160º C a 170ºC. Isto é favorável para todos 
os componentes da planta e também economiza combustível.  
O conversor de frequência instalado nos motores de 
acionamento também nos permite variar o tempo de 
permanência dos novos minerais e o RAP, o que significa que 
todos os tipos de agregados são secos de forma muito eficaz. 

O sistema é mais rentável com o RAH50 em comparação 
com o uso de uma pura adição fria?
 
Sim, o sistema é absolutamente mais lucrativo devido ao alto 
volume de RAP que pode ser adicionado.

Você escolheria o sistema RAH50 novamente? 

Sim, o sistema é muito flexível em combinação com uma adição 
fria e permite que altas quantidades de RAP sejam adicionadas.

https://www.ammann.com/pt-br/plants/retrofitting
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A proximidade com o cliente muitas vezes é um fator decisivo 
quando se trata de negócios. A Tempo Trans EOOD se 
estabeleceu em uma área industrial próxima ao Aeroporto de 
Varna: A partir deste local convenientemente localizado da 
empresa, os muitos canteiros de obras ao longo da próspera costa 
búlgara podem ser facilmente abastecidos com concreto pronto.

Nas proximidades também está a Elba Service EOOD, um 
revendedor estabelecido da Ammann Elba e parceiro de serviços 
na Bulgária há décadas. Em 2018, a Tempo Trans EOOD entrou 
em contato com a Elba Service com interesse em uma usina 
misturadora de baixo desgaste e eficiente em termos energéticos: 
”Naquela época, tínhamos consultado os produtores de concreto 
e recebido consistentemente bons relatos sobre as plantas da 
Ammann Elba, especialmente a CBS 105 SL”, relata o proprietário 
da Tempo Trans, Atanas Mitev. ”Como resultado, fizemos 
uma pesquisa mais detalhada e chegamos à conclusão de que 
poderíamos expandir nossa produção com uma nova planta 

A empresa Tempo Trans EOOD fornece aos clientes concreto pronto para ser misturado em toda a cidade portuária 
de Varna na Bulgária. Há muitas construções em andamento nesta movimentada região turística do Mar Negro. 
Em 2018, a Tempo Trans instalou sua primeira planta de mistura de concreto Ammann, tipo CBS 105 SL Elba. 
Graças à alta qualidade do concreto alcançada com ela, a demanda aumentou continuamente. A fim de expandir 
a produção, a empresa investiu em uma segunda planta em 2020.

de mistura de concreto Ammann Elba CBS”. A encomenda e 
o processamento subsequentes correram bem: A Elba Service 
instalou a planta de mistura de concreto estacionária CBS 105 
SL Elba no mesmo ano. Com seu misturador de eixo único CEM 
2000 S, esta planta apresenta manutenção especialmente baixa.

Planta robusta e de alta qualidade técnica
Os agregados são dosados e pesados a partir das cinco câmaras 
do silo linear CEL 175/5. ”Nossos agregados são muito abrasivos, 
por isso optamos por placas de desgaste para o contentor skip 
e para a esteira de pesagem durante a fase de planejamento”, 
explica Mitev. Com uma produção de concreto fresco de 2 m³, o 
misturador forçado CEM 2000 S Elba de eixo único é fornecido 
de forma confiável a longo prazo.
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PLANTA DE MISTURA 
DE CONCRETO 

EXCEDE TODAS AS 
EXPECTATIVAS

A qualidade do produto dá um impulso aos negócios.

CBS 105–140 S/T L ELBA
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

Plataforma de mistura generosamente dimensionada

Montagem a ± 0. Sem necessidade de poço de alimentação 

Redução de poeira significativa através da central de 
despoeiramento opcional

A galvanização parcial é padrão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de misturador: Misturador compulsório  
 de Eixo Único ou Duplo

Produção máxima  
de concreto fresco  
compactado:  107–138 m³/h

Volume do misturador:  2000–3333 l

Estoque agregado ativo: 105–312 m³ 

Componentes máximos:  3–12 / 4–12

Demanda claramente aumentada
Mesmo com as altas expectativas que a Tempo Trans tinha para 
a CBS 105 SL Elba, Mitev e sua equipe ficaram impressionados 
com a qualidade do concreto produzido. Seus clientes também 
notaram a diferença: ”A demanda por nosso concreto aumentou 
significativamente, por isso tivemos que expandir nossa produção. 

Como resultado, em 2020, decidimos adquirir uma segunda 
planta do mesmo tipo”. A segunda planta foi comissionada em 
dezembro de 2020. Com seu projeto modular, ela se encaixa 
perfeitamente na infraestrutura do local. Os silos de cimento e o 
contêiner de controle foram providenciados pela Tempo Trans. 
Três helicoidais transportadores de cimento tipo EZL 80/100 
garantem o desempenho da usina misturadora.

Em ambos os casos, uma supervisão da instalação foi realizada 
pela Elba Service. Colegas de Ammann Elba em Ettlingen/
Alemanha prestaram apoio remoto durante o comissionamento.

”Estamos muito impressionados com as plantas e as 
recomendaríamos sempre”, afirma Atanas Mitev, encantado. 
”Geralmente investimos apenas em produtos e máquinas da 
mais alta qualidade. A qualidade da CBS 105 SL Elba, juntamente 
com nossa ambição de oferecer o melhor desempenho, superou 
nossas expectativas”.
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Os rolos tandem pesados da Ammann proporcionaram a 
força de compactação necessária em uma recente obra em 
uma rodovia de Taiwan.

A empresa Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd. esteve a cargo 
da fresagem, pavimentação e compactação na Rodovia 
Provincial 1 em Taoyuan, um município no noroeste de Taiwan. 
A compactação foi executada por dois rolos tandem pesados 
Ammann ARX 110.

Havia necessidade de muita compactação a ser feita - e o prazo 
era curto. ”Dois compactadores foram usados para acelerar o 
processo”, informou Kuo Chin Hung, proprietário da empresa.

O projeto de seis meses era exigente, com o desafio constante 
do tráfego intenso nas pistas vizinhas. Os prazos também eram 
reduzidos. ”O tempo previsto para fresagem e pavimentação era 
mínimo”, explicou Kuo. ”Havia um controle de tempo preciso”.

O projeto começou com a fresagem de cerca de 10.000 
toneladas. Em seguida, uma pavimentadora aplicou uma 
camada de base de 5 cm, seguida da compactação com os rolos 
Ammann. As máquinas, em modo vibratório, fizeram cerca de 
seis passagens sobre a espessa camada de base. As temperaturas 
foram monitoradas rigorosamente.

Devido ao cronograma exigente, a pavimentadora avançava em 
ritmo acelerado e, portanto, a velocidade dos rolos também 
tinha que ser rápida.

OS ROLOS AMMANN 
ACELERAM  
O TRABALHO NA 
RODOVIA DE TAIWAN

Em seguida veio uma camada superficial, com profundidade 
de 1,8 cm e tamanho do agregado menor que 0,8 cm. Foram 
colocadas cerca de 4.000 toneladas de mistura.

”Vamos usar os rolos novamente em projetos de rodovias”, 
afirmou Kuo. Os ARX 110s eram fáceis de usar e bem apreciados 
pelos operadores. ”A visibilidade também foi boa - trata-se de 
um rolo de plataforma aberta”, disse Kuo.

Amplitude e vibração foram fáceis de ajustar, e o pós-venda da 
Ammann também forneceu um suporte excepcional.

Rolo em tandem ARX 110
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso operacional: 10 310 kg

Peso máximo:  11 750 kg

Largura do tambor:  1680 mm 

Motor: Deutz – 74.4 kW (100 HP)  
 EU Estágio IIIA / U.S. EPA Tier 3 

https://www.ammann.com/pt-br/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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Soluções digitais e algoritmos inteligentes para controle 
de processos estão proporcionando um enorme impulso 
à indústria da construção. Os rolos pesados da Ammann 
podem ser integrados de forma perfeita e favorável neste 
processo digital com Q-Compaction e com a solução 
Q-Pave (ambos da Q-Point) para pavimentadoras Ammann. 

A melhor qualidade em toda a linha
Q-Compaction é uma ferramenta fácil de usar para controle 
de processo, visualização e documentação para o Controle de 
Compactação Contínua (CCC), que utiliza soluções proprietárias 
Ammann ACEforce ou ACEpro. A visualização baseada em GPS 
auxilia a equipe de pavimentação de forma confiável e ajuda a 
otimizar a qualidade da compactação com mínimo esforço.

Compactação de acordo com as normas
O operador de rolos é continuamente informado, através de display 
gráfico, sobre o estado de compactação do solo, agregado ou 
asfalto. Os valores de compactação, o aumento da compactação ou 
o número de passagens dinâmicas são visíveis. A exibição colorida 
e precisa dos valores medidos permite a identificação imediata dos 
pontos fracos e a realização de melhorias.

Todas as máquinas do site estão conectadas em rede. Isto 
significa que cada operador vê os resultados de todos os rolos 
envolvidos, desta forma evitando o trabalho em duplicidade. 
Várias avaliações permitem a análise dos resultados e levam 
a iniciativas de melhoria e treinamento. Isto permite que as 
provisões de garantia sejam reduzidas e que multas sejam 
evitadas.

Uma vantagem adicional resulta da redução do tempo de 
operação dos rolos. O uso do CCC nas áreas de pessoal, 
máquinas, redução das provisões de garantia, custos de inspeção 
mais baixos, etc., pode resultar em economia anual de custos de 
até 20% por rolo. Isto significa que o investimento é rapidamente 
amortizado, além dos benefícios mencionados anteriormente.

A TECNOLOGIA  
COMPLEMENTA 
OS ROLOS  
PESADOS E AS  
PAVIMENTADORAS

A faixa certa de temperatura
As pavimentadoras Ammann também podem ser equipadas com 
soluções digitais de fornecedores terceirizados, incluindo a Q 
Pave da Q Point.

Quando o caminhão descarrega o asfalto no silo de massa 
da pavimentadora, afere-se a temperatura do asfalto durante 

Digitalização das máquinas – uma vantagem decisiva.

a descarga do mesmo. Isto permite tirar conclusões sobre a 
temperatura média e a temperatura do núcleo. São monitoradas 
as temperaturas no silo de massa, nos helicoidais e atrás da mesa 
compactadora.

 Isto cria um registro completo do balanço de temperatura 
para fins de documentação e garantia de qualidade. Ele ajuda 
a identificar problemas com a tecnologia da pavimentadora, 
bem como defeitos de qualidade que podem ocorrer durante a 
colocação ou compactação do asfalto.

Os padrões de resfriamento são previstos avaliando a temperatura 
da mistura asfáltica a ser sobreposta e combinando-a com os 
dados meteorológicos obtidos de uma estação.

A tecnologia CCC e de pavimentação pode ser integrada de 
forma ideal nas máquinas Ammann - e na cadeia de processo 
digital - para benefício da indústria da construção e seus clientes.

https://www.ammann.com/pt-br/technology/road-construction
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A equipe de pós-venda da Ammann oferece kits de 
manutenção, kits de peças de desgaste e kits de reparo 
para todas as suas máquinas.

Estes mais de 400 kits disponíveis contêm apenas peças 
necessárias para manutenção. Isto economiza tempo durante a 
instalação e aquisição. Todos os kits são claramente apresentados 
em uma brochura denominada ”Conforto com Economia”, o que 
também facilita a encomenda.

Grandes empresas de construção e locação possuem centenas 
de modelos diferentes em seu parque de máquinas. Portanto, 
os técnicos não estão igualmente familiarizados com todas as 
máquinas. A organização de instruções de operação e manuais  
de fábrica leva tempo e é uma etapa adicional no processo  
de manutenção.

Na Ammann, os códigos QR são impressos nos kits de 
manutenção, reparo ou peças de desgaste. Ao digitalizar o código, 
tem início o respectivo vídeo ”como usar”. Este vídeo mostra em 
detalhes e sem linguagem, como realizar a manutenção ou o 
serviço. Esta combinação é única no mercado e otimiza todos os 
processos de serviço para os clientes da Ammann.

Outra série de vídeos explora a manutenção diária e como operar 
a máquina. Também estão disponíveis instruções curtas que 
explicam claramente ao cliente o manuseio e a manutenção.

A Ammann oferece aos seus clientes a extensão de garantia 
gratuita. Se o cliente levar a máquina a um revendedor 
certificado Ammann para manutenção regular, a garantia pode 
ser estendida até 3 anos (36 meses).

Com o programa de extensão de garantia 60/600, a Ammann vai 
um passo adiante em termos de segurança de planejamento.  
A partir do terceiro ano, cada cliente pode assegurar sua 
máquina por mais dois anos. O programa econômico pode 
simplesmente ser adquirido até o período de garantia regular 
expirar. Isto dá ao cliente uma proteção completa de cinco anos 
e a certeza de que não haverá mais custos de garantia.

OS KITS DE 
SERVIÇO AMMANN 
E A EXTENSÃO DA 
GARANTIA: UM 
COMPLEMENTO 
BEM EQUILIBRADO

https://www.ammann.com/pt-br/services/machines-services/spare-parts
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Uma imagem vale por mil palavras - e um vídeo do novo compactador de 
placas vibratórias hidrostáticas APH 85/95 diz muito.

A placa Ammann demonstrou sua proeza de compactação tendo como pano 
de fundo o Stöffel Park, uma antiga pedreira de basalto na Alemanha que 
agora é conhecida por suas características geológicas e abundância de fósseis.

Nos últimos anos, Ammann renovou a estrada de acesso e o estacionamento 
do parque popular. Apenas alguns meses atrás, o compactador de placas 
entrou em operação no parque - e o desempenho registrado em vídeo. 
O local histórico, com seus cantos sinuosos e terreno inclinado, proporcionou 
à placa vibratória muitas oportunidades para mostrar sua impressionante manobrabilidade e capacidade de escalada.

As agências governamentais na Alemanha estão incentivando os clubes 
esportivos locais a renovar suas instalações - e a Ammann está ajudando 
os clubes a fazer exatamente isso.

As agências estão fornecendo fundos para reformas, e a Ammann 
está cedendo suas máquinas de compactação para os clubes locais - 
gratuitamente. Além disso, a Ammann está disponibilizando pessoal 
conforme necessário.

Em muitos casos, os projetos de modernização exigem a escavação de 
trincheiras, a pavimentação de novos caminhos ou, em alguns casos, a 
construção de novos edifícios. Em cada caso, as máquinas de compactação da Ammann são necessárias para preparar o subsolo da 
forma correta.

As Bahamas são um dos principais destinos turísticos do mundo  
– e é fácil ver o porquê.

Mais de 700 ilhas formam o arquipélago, localizado a aproximadamente 
160 km da costa da Flórida, no Oceano Atlântico. Com um ótimo 
clima - com temperaturas médias um pouco acima dos 28°C - e um 
mar cristalino de água turquesa e praias de areia branca perolada, as 
Bahamas realmente são um paraíso.

A construtora bahamiana BMH Co. Ltd., com mais de 30 anos de 
experiência na produção de asfalto, ajudando a manter o comércio e os 
turistas em movimento neste paraíso. Recentemente, a BMH adquiriu 
uma Usina de Mistura de Asfalto Prime Ammann ACM 140, com 
capacidade de produção de 140 toneladas por hora.

A BMH está utilizando a planta durante a reconstrução da Queen's 
Highway, a principal estrada da ilha de Eleuthera. Os trabalhos de 
repavimentação e manutenção das estradas começaram em fevereiro de 
2021 e envolvem a aplicação de aproximadamente 15.000 toneladas de 
mistura asfáltica.

DESTAQUE DO COMPACTADOR DE PLACA 
EM LOCAL HISTÓRICO

AMMANN APOIA OS CLUBES ESPORTIVOS LOCAIS

USINA DE ASFALTO AMMANN AJUDA 
A RECONSTRUIR O PARAÍSO
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