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

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

Ammann’dan bir iyileştirme ile ne elde edebilirsiniz?

• Artan RAP kullanımı

• Birkaç yıl içinde kendini amorti eden düşük maliyetli 
elektrikle ısıtılan bir bitüm tankı sistemi

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

ABP HRT ASFALT KARIŞTIRMA PLENTİ

BİR İYİLEŞTİRME İLE ELDE ETTİKLERİNİZ

• Günlük üretimi etkilemeden 20 dB’ye kadar 
düşürülen gürültü seviyeleri

• Yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan düşük 
sıcaklıktaki karışımları kullanma yeteneği



Daha fazla ürün bilgisi ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann .com
PMP-2383-00-TR | © Ammann Group

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

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

Ammann’dan bir iyileştirme ile ne elde edebilirsiniz?

• Artan RAP kullanımı

• Birkaç yıl içinde kendini amorti eden düşük maliyetli 
elektrikle ısıtılan bir bitüm tankı sistemi

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

ABP HRT ASFALT KARIŞTIRMA PLENTİ

BİR İYİLEŞTİRME İLE ELDE ETTİKLERİNİZ

• Günlük üretimi etkilemeden 20 dB’ye kadar 
düşürülen gürültü seviyeleri

• Yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan düşük 
sıcaklıktaki karışımları kullanma yeteneği

3 WWW.AMMANN.COM

Sayın müşteriler

Ammann gibi üreticiler büyük işleri doğru yapmak zorundadır. Tesisler 
de üretim yapmalı ve kaliteli sonuçlar vermelidir. Kompaktörlerin gerekli 
delgiyi gerçekleştirmesi ve kaplamaların pürüzsüz, tutarlı ve uzun ömürlü 
kalıplar oluşturması önemlidir.

Ancak bunun yanında küçük şeyler de önemlidir. Küçük şeyler büyük 
fark yaratabilir. Bu müşteri dergisinde Bernd Holz, kompaksiyon çıkışı 
ve makine hareketi de dahil olmak üzere hafif ekipman satın alırken 
dikkat edilmesi gereken önemli hususları ele almaktadır. Bernd ayrıca, 
bağlama noktalarından ve Ammann APH Hidrostatik Titreşimli Plaka 
Kompaktörlerinin nakliye için nasıl kolayca ve güvenli bir şekilde 
sabitlenebileceğinden de bahsetmektedir. 

Bernd, “Bağlama, çoğu yüklenicinin muhtemelen ilk kez bir makineye 
yükleme yapana kadar göz önünde bulundurmadığı bir kavramdır. Ve 
sonrasında ise yüklemeyi güvence altına almakta yaşadıkları zorluklar 
sinir bozucu olabilir. Bu ekipman parçasına sahip oldukları sürece sinirleri 
bozulabilir. Bu gerçekten can sıkıcı olabilir” demektedir.

Makinelerin dakikalar içinde sabitlenebilmesi için en uygun konumlarda 
büyük bağlamalar sağlayarak bu can sıkıcı durumları kaldırdık. Bu durum 
küçük bir avantaj gibi görünebilir, ancak özellikle kiralık evler için ve 
sürekli makineleri taşımak durumda olan büyük müteahhitler için büyük 
bir fark yaratır.

Bu dergide “küçük şeylerin” diğer örneklerini göreceksiniz. Ammann 
tesisleri, makineleri ve satış sonrası ürünleri büyük işleri doğru şekilde 
yapar. Ancak ürün geliştirme ekiplerimiz, komple çözümler sunma 
taahhüdünün bir parçası olarak müşterileri de sürece dahil eder ve iş 
sahalarına ziyaretler gerçekleştirir.

Görevler basittir: müşterilerimize büyük ya da küçük, ihtiyaç duydukları 
her şeyi sunmak.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Merkezi Polonya'nın Wysokie Mazowieckie kentinde bulunan 
TRAKT şirketinin Başkanı Bay Jerzy Szklaruk, “Bölgemizdeki 
ulaşım yollarının yapımında yer aldık” dedi. “Her gün üç ila beş 
farklı türde karışım üretmemizi gerektiren çok sayıda belediye 
yolu mevcuttu”. Karışım türleri arasında geçiş yapmak TRAKT için 
sorun değildi. Bay Szklaruk, “Bu, Ammann ABA UniBatch'in bir 
avantajı”, dedi. “Farklı bir formülün üretimine hızla geçmekle ilgili 
bir sorunumuz yok”.

Rekabet Avantajı
Yeni bir plent satın almanın arkasındaki kilit faktör, saatte 210 
tonluk kapasitesiydi. Önceki plentler saatte maksimum 80 ton 
karışım üretiyordu ve bu da genellikle TRAKT projeleri için 
yeterliydi. Szklaruk, “Ancak saatte 210 tona çıkmanız gereken 
günler veya formüller olmakta ve ABA UniBatch sayesinde 
buna hazırız” dedi. “Büyük sözleşmelerde, plentin performansı 
tüm proje için gerçek bir kazanç anlamına geliyor. Başkalarının 
bir haftada bitirebileceği işleri üç gün içinde bitirebiliyoruz”. 
Plent, her zamankinden daha yakından izlenen üstün kaliteyi 
koruyarak üretim sağlıyor. Bay Szklaruk, “Son yıllarda karayolu 
yöneticilerinin kalite kontrolü daha talepkar hale geldi” dedi. 
“Tecrübesiz ve iyi plentleri olmayan şirketler için bazı standartların 
karşılanması imkansızdır”.

Yeşil Özellikler
TRAKT, soğuk geri dönüşüm sistemli ve BKS kömür tozu 
brülörlü ABA 210 UniBatch'i satın aldı. Köpük Asfalt özelliğini de 
eklemeyi planlıyor. Bay Szklaruk, “Yalnızca geleceği göz önünde 
bulundurarak plenti geri dönüşüm bileşenleriyle donattık” dedi. 
“Bölgemizde nispeten az RAP kullanılıyor. Ancak ne zaman RAP 
kullanan bir proje olsa daha rekabetçi oluyoruz”. Bay Szklaruk, 
RAP kullanımı düşük olsa da, bu değişmeye başlıyor ve bunun 
yüzdesi artmaya devam edecek, dedi.

Bu arada şirket birçok yeşil uygulamayı takip ediyor. Szklaruk, 
“Ormanlara, yeşil alanlara ve meralara, yani süt üretimi sağlanan 

TRAKT Co., ister birden fazla karışım türü, ister daha fazla geri dönüştürülmüş asfalt (RAP) kullanımını gerektiren 
bir karayolu inşa projesi olsun, her ihtiyaca karşı hazırlıklıdır. Şirket kısa süre önce, çok yönlülüğünü hızla 
sergileyen bir Ammann ABA 210 UniBatch Asfalt Karıştırma Plenti satın aldı.

arazilere yakın konumdayız” dedi. “Temizlik bizim için bir 
önceliktir. Bize göre Ammann en iyi filtre sistemini sunuyor”. 
Plentte ayrıca ses bastırma ekipmanı da kullanılmaktadır. 
Bay Szklaruk, “Plent küçük bir şehrin yakınında yer alıyor” dedi. 
“Çevremizde başka küçük üretim tesisleri de var, aynı zamanda 
konut binaları da var. Plente kurulan inverterler ve izolasyon 
gürültüyü azaltıyor”. Boşaltma kanallarındaki nervürlü levhalar 
sesi azaltır ve aşınma direncini artırır.

Teknolojik Bir Avantaj
TRAKT, diğer Ammann plentlerine ilişkin çok olumlu deneyimlere 
sahipti, bu nedenle şirket, daha yüksek verimlilik arayışında 
doğal olarak Ammann'a yöneldi. Bay Szklaruk, “UniBatch benim 
ikinci Ammann Asfalt Karıştırma Plentim”, dedi. Önceki Ammann 
plentlerinin rakiplerine göre teknolojik avantajları olduğunu ve 
ABA 210 UniBatch'in Ammann'ın bu liderliğini sürdürdüğünün 
kanıtı olduğunu söyledi.

Bay Szklaruk, “Ammann ve diğer üreticiler arasında teknolojik bir 
fark vardı ve hala da devam ediyor” dedi. “Bu, agrega ayırma, 
filtre sistemi ve kontrol sisteminde görülebilir. Ammann plenti 
sorunsuz çalışır, kullanımı kolaydır ve ekonomiktir. Operatörler 
onunla çalışmayı sever. Tüm bunlar, mümkün olan en düşük 
maliyetle en yüksek kalitede bitümlü karışımların üretilmesini 
sağlıyor”. Bay Szklaruk, ABA 210 UniBatch'in sonradan kolayca 
geliştirilebilmesini taktir ediyor. “Her şeyin başlangıçta satın 
alınmasına gerek yok” dedi. “ABA UniBatch'in yapısı modülerdir 
ve sık ayarlamalara izin verir. ABP Universal gibi en iyi Ammann 
plentlerinden alınan çözümler ve bileşenler, onu yüksek 
kapasitelere sahip sağlam bir makine haline getiriyor”. Bay 
Szklaruk, verimli olmasının yanı sıra ABA 210 UniBatch'in aynı 
zamanda hassas olduğunu söyledi. “Özellikle ana fanda, agrega 
ve invertörlerin dozajlaması için çift stroklu aktüatörler var” dedi. 
“Karıştırıcı burgacı ve en yeni kontrol sistemi ile hassas malzeme 
dozajı sağlar”.

BİRDEN FAZLA 
KARIŞIM 
HAZIRLAMA
Ammann asfalt plenti çeşitli taleplere uyum sağlar
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Operatörün Bakış Açısı
Bay Szklaruk, plentin beyni olan tescilli as1 Kontrol Sistemini 
övdü. “Bir yandan, kontrol çok kapsamlı ve uygulamada sınırsız 
olanaklar sunuyor” dedi. “Aynı zamanda sezgisel ve modern. 
Ayrıca Ammann, sürekli hizmete olanak tanıyan kontrolü 
kendisi sağlayan tek asfalt karıştırma plenti üreticisidir”. 
Plent operatörü Bay Marcin de as1 Kontrol Sistemini övdü. 
“as1, verileri bir bellek çubuğundaki yöneticiye aktarmanıza 
olanak tanır, böylece manuel olarak onu yeniden yazmanız 
veya yazdırmanız gerekmez” dedi. “Ammann servis ekibiyle 
iletişim kurmak çok kolay ve uzaktan bağlantı kurduğumuzda 
bilgisayar ekranında ne yaptıklarını görebiliyorum”. Plenti 
kullanmayı “bir akıllı telefon gibi basit ve sezgisel” olarak 
tanımladı. “Bir hata oluştuğunda, ne olduğunu ve hangi 
bileşende olduğunu hemen tespit ediyorum”.

Bay Marcin, plentin özellikle de kahverengi kömür tozu brülörü 
nedeniyle ve aynı zamanda elektrikle ısıtılan asfalt tankları 
nedeniyle ekonomik olduğunu söyledi. Operatör kabini de 
konforlu. “Yılda yaklaşık 100.000 ton karışım üretiyoruz” dedi. 
“Üretim bir zevktir. Kabin temiz, ısıtmalı ve klimalıdır”. Bakım 
zamanı geldiğinde bileşenlere kolay erişim sağlanır ve Bay 
Szklaruk, Ammann servis ekibinin ziyaretler sırasında değer 
kattığına inanmaktadır. “Operatörümüz her ziyarette Ammann 
servis departmanına yardımcı oluyor” dedi. “Her toplantı bir 
tür teknik eğitimdir”.

Saygın Bir Şirket
TRAKT 1991 yılında kurulmuştur. O zamandan beri ülkenin 
kuzeydoğu bölgesindeki karayolu şirketleri arasında güçlü 
bir itibar kazanmıştır. Yolların, caddelerin, köprülerin, 
kanalizasyon sistemlerinin ve mühendislik yapılarının yapımı 
ve modernizasyonunda ve hepsinden önemlisi çeşitli bitümlü 
karışımların üretiminde uzmanlaşmıştır. Szklaruk, “Çalışmanın 
her aşamasında en iyi olmaya çalışıyoruz” dedi.

ABA UniBatch
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

100 t/saat - 340 t/saat arasında geniş verim aralığı

En yüksek performans ve ekonomik verimlilikle birleştirilmiş maksimum 
özelleştirme seçenekleri

Taşıma kolaylığı sağlayan karıştırma kulesi modülleri ile dünya çapında 
kullanım için tasarlanmıştır

Sağlam, denenmiş ve test edilmiş teknoloji

Boya pigmenti, elyaf ve Ammann Köpük gibi katkı maddeleri için isteğe 
bağlı besleme

Çok sayıda opsiyonla kullanılabilir ve genişletilebilir

Gelecekteki opsiyonların ve teknolojilerin kolay entegrasyonu için 
tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 100–340 t/h

Karıştırıcı boyutu:  1.7–4.3 t

Sıcak agregat silosu:  29 - 40 t 

Sıcak karışım depolama silosu: 40 veya 30 t (2 kompartıman) 

Kumanda sistemi:  as1

Geri Dönüşüm Sistemi: RAC | RAH50 | RAH60

https://www.ammann.com/tr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-260-340-unibatch
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Yeni çift tamburlu silindirler ARX 12-2, ARX 16-2 ve 
ARX 20-2'dir. Ayrıca, daha yüksek makine çekişi ve 
daha iyi yüzey sızdırmazlığı için önde çelik bir tambur 
ve arkada pnömatik lastikler kullanan bir kombinasyon 
versiyonu olan ARX 16-2C de tanıtıldı. Silindirler, EU 
Kademe V ve U.S. EPA Tier 4f emisyon standartlarını 
karşılayan Kubota motorlarıyla donatılmıştır. Yeni 
bir vibrasyon devresi ayarı, daha hızlı sıkıştırmayı 
kolaylaştıran genişletilmiş vibrasyon frekansları sunar. 
Ammann Küresel Ürün Stratejisi Departmanından 
Vlastimil Medek, “Yeni ayar, vibrasyon frekanslarının 
artmasına (düşük frekansta %3 / yüksek frekansta 
%6) olanak sağlıyor” dedi. “Geliştirilmiş darbe aralığı, 
sıkıştırma kalitesini de optimize ediyor”.

Kontroller mantıksal olarak yerleştirilmiştir ve sezgiseldir. 
Işık ve vibrasyon anahtarları, optimum erişim için 
yeniden konumlandırılmıştır. Güncellenmiş yerleşim 
düzenine ve park freni de dahil entegre işlevlere sahip 
yeni bir kol dayama, tecrübesiz operatörlerin dahi 
başarılı olmasına yardımcı olur. Medek, “ARX gösterge 
panoları ve kontrolleri, diğer Ammann modelleriyle 
uyumlu olup, ekip üyelerinin makineler arasında geçiş 
yapmasını kolaylaştırıyor” dedi. “Bu, özellikle kiralama 
pazarı için ve deneyimsiz operatörlerle çalışırken 
önemlidir”.

Ammann, kullanımı, taşınması ve bakımı kolay yeni bir dizi hafif tandem silindiri piyasaya 
sürdü. Silindirler, sıralı veya ofset çalışma yeteneklerini koruyarak kaldırım kenarlarına ve diğer 
engellere karşı sıkıştırmayı mümkün kılar ve daha fazla açık alanda verimlilik sağlar.

Yeni, turuncu bir emniyet kemeri, mürettebat üyelerinin 
uygun şekilde emniyete alınıp alınmadığının izlenmesine 
yardımcı olur. Yeniden tasarlanmış bir ROPS kilidi, 
operatörleri korur ve gürültüyü azaltır. Büyük bir 
tutamak, makineye erişimi kolaylaştırır. Diğer bir 
önemli gelişme, sürüş modları arasındaki zahmetsiz 
geçiştir. Önceki nesillerde, bu tür bir işlem için bir servis 
teknisyeni veya belki de Bayiden bir temsilci gerekiyordu. 
Modlar artık kolayca değiştirilebiliyor.

Yumuşak sürüş, özellikle asfalt üzerinde çalışırken 
önemli olan yön değişikliklerinde yumuşak, kararlı 
ayarlamalar sağlar. Sabit sürücü, yön değişikliklerine 
hızlı yanıt verir. Operatör çok ani yön değişiklikleri 
yaparsa veya hareket kolu konumunda önemli 
ayarlamalar yaparsa, panik frenleme makineyi rölantide 
çalıştırır. Farları ve kazıyıcıları koruyan ön ve arka lastik 
tamponlar kalınlaştırılarak ve genişletilerek merkezi bir 
konuma taşındı. Işıklar ek koruma için makine şasesine 
yerleştirilmiştir ve yön ve çalışma ışıkları merkeze 
taşınmıştır. Eklem noktası kilidi, daha iyi koruma için 
yeniden tasarlanmıştır ve yeniden konumlandırılmıştır. 
Makineyi taşımak hiç bu kadar kolay ve güvenli 
olmamıştı. “Yükleme” veya “taşıma” modundayken 
vibrasyon otomatik olarak devre dışı bırakılır. Daha 
yüksek bir merkezi kaldırma noktasına erişmek daha 
kolaydır. Genişletilmiş bağlama noktaları, makinelerin 
sabitlenmesini kolaylaştırır.

AMMANN'IN YENİ HAFİF 
TANDEM SİLİNDİRLERİ 
BİRÇOK AVANTAJ 
SAĞLIYOR
İşlem Kolaylaştı, Vibrasyon Frekansları Arttı.
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Drenaj noktaları dış kısımlara taşınarak dökülmeler 
önlenmiştir ve bakım süresi %75 oranında kısaltılmıştır. 
Batarya bağlantı kesme anahtarı, rahat erişim için motorun 
ana tabanında bulunur. Ammann ARX Hafif Tandem 
Silindirlerinin önceki nesli gibi, bu makineler de ofset veya 
sıralı tambur konfigürasyonlarıyla çalışabilir.

Ofset, diğerinin bir engelden güvenli bir mesafe olacağını 
bilerek operatörlerin yalnızca bir tamburu izlemesini gerekli 
kılar. Bu, bariyere kadar kohezif sıkıştırma sağlar. Sıkıştırma 
kuvvetlerinin eşit dağılımını sağlayan sıralı ayar, daha 
açık şantiyelerde tercih edilir. Medek, “Bunlar, ekiplerin 
bir engele kadar sıkıştırmayı sağlamaları gerektiğinde 
başvurdukları silindirlerdir” dedi.

Silindirlerin temel özellikleri  
şunları içerir:
Özellikle asfalt işlerinde önemli olan, pürüzsüz çalıştırma ve 
durdurma için elektronik tahrik kolu

Monte edilmiş lastik tamponlar ve rahat koltuklu geniş operatör 
platformu

Sezgisel makine kontrolüne sahip, deneyimsiz operatörlerin başarılı 
olmasına yardımcı olan basit ve güvenilir gösterge paneli

Dolumlar arasında uzun aralıklar için çok seviyeli filtreleme ve büyük 
su tankına sahip yağmurlama sistemi

Maliyet tasarrufu için erişilebilir servis ve bakım noktaları 

Düşük sahip olma maliyeti için bakım gerektirmeyen parçalar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ağırlığı:  1460–1640 kg) 

Maksimum ağırlık:   1610–1740 kg

Tambur genişliği:   820–1000 mm

Maksimum çalışma ofset modu: 48 mm

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

https://www.ammann.com/tr/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers
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EN ÖNEMLİ 
HUSUS
Hafif Ekipman Satın Alma 
Konusunda Bir Uzmanın Görüşü.

AMMANN GRUP DERGİSİ8 
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Ammann Makine Başkan Yardımcısı Bernd Holz, 
“Müşterilerimiz için sıkıştırma gücü en önemli husus” 
dedi. “Müteahhitlerin en çok önemsediği şey bu”. 
Ammann, neredeyse tüm şantiye ihtiyaçlarını karşılamak 
için geniş bir hafif sıkıştırma ekipmanı yelpazesine 
sahiptir. Ürün grubu, güçleri ile tanınan Ammann APH 
Hidrostatik Vibrasyon Tablalı Kompaktörleri içerir.

Holz, “Bunlar, en zorlu sıkıştırma görevlerini yerine 
getiren büyük, güçlü makineler” dedi. Bazı durumlarda, 
bir binmeli silindir kadar sıkıştırma kuvveti sunarlar. 
Holz kısa süre önce, sıkıştırma kuvveti ve Ammann APH 
makinelerinin yönlendirme, bakım ve sizi şaşırtabilecek 
bağlama da dahil olmak üzere kendilerini rakiplerinden 
ayıran diğer hususları ele aldı.

Diyelim ki bir müteahhit veya kiralama şirketi 
hidrostatik tablalı kompaktör satın almayı 
düşünüyor. Nereden başlamak gerekir?

Birçok müteahhit, en başarılı yaklaşımın çalışma 
genişliğine, tablanın toplam ağırlığına ve en büyüğü olan 
sıkıştırma kuvvetine bakmak olduğuna inanıyor.

Çalışma genişliği, makinenin üretimi ve ne kadar hızlı 
çalışabileceği hakkında fikir verir. Ayrıca şantiyelerde 
bulunabilecek bazı dar alanlara sığıp sığmayacağını da 
gösterir.

Bir makinenin ağırlığı, verimlilik ve yetenekle ilgili bazı 
bilgiler sağlar; daha ağır makineler daha hızlı ve daha 
derinden sıkıştırma gerçekleştirir.

Ancak sıkıştırma kuvveti en önemli faktördür. Yere 
iletilen güçtür ve tüm hikayeyi açıklar.

Ammann'da makinelerimizi ağırlık, genlik ve frekans 
arasında ideal bir dengeye sahip olacak şekilde 
tasarlıyoruz. Bu kombinasyon, diğer makinelerle elde 
edemeyeceğiniz biçimde derin bir sıkıştırma sağlar. Ve 
söylemeliyim ki, sıkıştırma kuvvetinden daha önemli bir 
faktör bulmak zor.

Aslında, bazı Ammann hidrostatik makineleri, bir 
silindirden önemli ölçüde daha fazla sıkıştırma kuvveti 
sağlar. Ulaşılan derinlikler de gerçekten önemli. Bunları 
daha küçük bir makineyle elde edemezsiniz. Bu kadar 
basit.

Bazen, çeşitli hafif ekipman markaları arasındaki en büyük farkın boya renkleri olduğu görülüyor. 
Yine de yüzeyin ötesine baktığınızda karşılaştırılacak çok şey vardır.

Fark olarak hidrostatik tablalardaki bağlama 
noktalarına atıfta bulundunuz. Rakip makineler 
de bunları sunmuyor mu?

Bazıları bunları sunuyor, ancak görünüşe göre ekleme 
olarak sunuyor. Ammann'da bu APH modellerinin 
nakliye için güvenli ve hızlı bir şekilde sabitlenebilmesini 
sağlamak için çok zaman ve çaba harcadık.

Bunlar, bağlıyken dengelenme açısından biraz zorlu 
boyutlara sahip ağır makinelerdir. Bağlama halkaları 
büyüktür ve ağır bağlama malzemelerine uyum 
sağlayabilmektedir ve stratejik yerleşimleri makinelerin 
güvenli kalmasını sağlar.

Bağlama dünya genelinde çok önemlidir. Makineler 
yerinden oynarsa trajedi ortaya çıkabilir. Birçok ülkede, 
kanun hükmü, ağır ekipman taşımacılığı düzenlemelerini 
ihlal eden sürücüleri takip eder ve cezalar ağırdır.

Bağlama, birçok müteahhitin bir makineyi ilk kez 
yükleyene kadar muhtemelen düşünmediği bir 
kavramdır. Ve sonra, onu sabitlemek için yaşadıkları 
zorluklardan dolayı hüsrana uğrayabilirler. O ekipmana 
sahip oldukları sürece bu hayal kırıklıklarını yaşayabilirler. 
Gerçekten can sıkıcı olabilir.

Ammann'ın bağlama sistemi ile makineler birkaç dakika 
içinde sabitlenebilir ve taşımaya hazır hale gelir. Ve 
sürekli olarak makineleri taşıyan bir kiralama şirketi veya 
daha büyük bir müteahhitseniz bu gerçekten önemlidir.

Ammann APH Tablalarının rakipler karşısında sahip 
olduğu yönlendirme avantajlarını açıklayabilir 
misiniz?

Ammann APH tablaları, Orbitrol yönlendirme adlı sistemi 
kullanır. Makinenin sadece ileri veya geri hareket etmek 
yerine yanal ve hatta dairesel hareketler yapmasını 
sağlayan patentli bir işlemdir.

Yönlendirme önemlidir, çünkü bir operatörün makineyi 
ilk kullandığı andan itibaren makineyi kontrol etmeyi 
kolaylaştırır. Unutmayın, bunlar büyük, ağır makinelerdir 
ve gerekli sıkıştırmayı sağlamak için bu şekilde olmaları 
gerekir.

Bernd Holz

Makine Başkan Yardımcısı 
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ACEforce şantiye üzerinde muazzam bir etki yaratan 
bu bilgiyi sağlar. İlk olarak, sıkıştırmaya gerçekten 
ulaşılmasını sağlar. Operatör erken hareket ederse birçok 
yapısal sorun ortaya çıkabilir veya maliyetli bir yeniden 
çalışma gerekebilir.

ACEforce, deneyimsiz operatörlerde çok yaygın bir sonuç 
olan aşırı sıkıştırmayı da önler. ACE sistemi ile operatör, 
ne zaman devam etmesi gerektiğini bilir. Aşırı sıkıştırma 
yüzeye zarar verebileceğinden, bunun hem verimlilik 
hem de kalite üzerinde etkisi vardır.

Sonuç olarak, yalnızca sıkıştırmaya ulaşmak için gereken 
kadar zaman ve yakıt kullanmak suretiyle sağlanan 
verimlilikle ilgilidir.

Şunu belirtmeliyim ki kiralama şirketleri bu sistemi 
severler çünkü müşterileri genellikle deneyimsiz 
operatörlere sahiptir. Bu nedenle, makine kiralayan 
müteahhitler, onları ACEforce ile donatmayı severler.

Bu benzersiz yönlendirme olmadan bu kadar güçlü 
bir ekipmanı kontrol etmek zor olurdu. Bir kaldırım 
veya engel yakınında çalışırken hassas kontrol daha da 
önemlidir. Yönlendirmenin doğruluğu, bu boyuttaki bir 
şey için görülmesi gereken bir manzaradır.

APH ayrıca çok yavaş hareket edebilir ve operatörün 
gücü belirli bir noktaya odaklamasına olanak tanır. 
Bu, sıkıştırılması zor bazı yerlerde önemlidir.

Ammann herhangi bir Akıllı Sıkıştırma sistemi 
sunuyor mu?

Evet, Ammann Sıkıştırma Uzmanı anlamına gelen 
ACE'miz var. Sıkıştırma ilerlemesini izleyen tescilli  
bir sistemdir.

APH makinelerimiz için, çok sezgisel olan gelişmiş bir 
sistem olan ACEforce'a sahibiz. Operatörlerin yalnızca, 
sıkıştırmanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini 
gösteren bir LED ekranı izlemesi gerekir.

Bu, deneyimsiz operatörler için çok önemlidir, çünkü 
bir alanın uygun şekilde sıkıştırılıp sıkıştırılmadığını 
belirlemek onlar için daha zor olabilir.
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Biraz daha teknolojiden bahsedelim. Ammann 
artan dijitalleşme trendini nasıl ele alıyor?

Rakiplere göre avantajlı olduğumuza inandığımız bir 
diğer alan da dijitalleşme.

ServiceLink'in güncellenmiş bir sürümünü yayınladık. 
Bu, hafif ekipman müşterilerine en çok istedikleri 
bilgileri sağlayan dijital bir veri yönetimi aracıdır: 
makine konumu, batarya durumu ve çalışma saatleri. 
Bir şantiyeye gelip sadece bir kompaktörün bataryasının 
bitmiş olduğunu keşfetme günleri geride kaldı.

Yeni donanım sayesinde veri aktarımı otomatiktir. 
Bu büyük bir adımdır ve herhangi bir operatör 
müdahalesine gerek yoktur. Veri, ekipman sahibi istediği 
zaman hazırdır. Sahada veya ofiste bir telefonla erişim 
sadece bir tık uzağınızda.

Tüm bu özellikler, yani konum, batarya durumu, saatler 
ve otomatik veri aktarımı çok önemlidir. Müşterilerin en 
çok önemsediklerini söyledikleri şey budur.

ServiceLink ayrıca planlı bakımı teşvik ettiği için 
güvenilirliği artıracak ve makine ömrünü uzatacaktır. 
Bakım gerektiğinde uyarılar sağlar ve bu da insanların 
harekete geçmesini sağlar. Bu, daha büyük filoları 
olanlar için gerçekten önemli olabilir.

Bazı müteahhitler, bir makineyi diğerine tercih 
etmede bakımın belirleyici olduğundan bahsetmeye 
başladılar. Durum gerçekten bu mu?

Evet. Bakımın, sahip olma maliyeti, makine çalışma süresi 
ve hatta sürdürülebilirlik üzerinde muazzam bir etkisi 
vardır. Ve Ammann bakım cephesinde muazzam  
adımlar attı.

İlk olarak, mümkün olduğunda bakım ihtiyacını 
tamamen ortadan kaldırıyoruz. Örneğin, APH 
makinelerimizdeki üç şaftlı uyarıcı sistemi, V kayışı 
ihtiyacını ve onunla birlikte gelen bakımı ortadan kaldırır. 
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Ammann makinelerinde bakım gerektiğinde, servis 
çalışmasının sık sık yapılmasına gerek kalmaması için 
aralıkları uzattık. Bu elbette bir kolaylıktır, ancak aynı 
zamanda makinenin ömrü boyunca çok daha düşük sıvı 
hacimlerinin kullanıldığı anlamına gelir.

Ürün geliştirme ekiplerimiz, gerekli sıvı seviyelerini 
düşürmeye kararlıdır. Daha düşük hacim, sıvıların 
değiştirilmesi ve bertaraf edilmesi maliyetlerinde bir 
azalma anlamına gelir. Sonuçta toplam sahip olma 
maliyetini düşürür.

Bu bakım çabalarına iyi bir örnek, Briggs & Stratton 
Vanguard motorlu APF (Ön Tablalı) kompaktörlerdir. 
Diğer karşılaştırılabilir motorlarda kullanılan yağın beş 
katı ömrü olan yağları kullanırlar. Bu, aralıkları uzatmanın 
ve değiştirme/bertaraf etme maliyetlerini düşürmenin 
özel bir örneğidir.

Bakım, Ammann Service uygulaması ve MyAmmann.
com aracılığıyla izlenebilir. Müşteriler ayrıca çok fazla 
yardım sağlayan servis ve bakım videolarına da erişebilir. 
Ammann Service uygulaması App Store'dan indirilebilir.

Son bir husus… Ammann makineleri bakım için her 
zaman son derece rahat erişime sahip olmuştur. 
Operatör veya teknisyen bakım noktalarına kolayca 
ulaşabilir, bu da işi çok daha hızlı hale getirir ve 
dökülmeleri de önler.

Yeşil veya sürdürülebilir uygulamalara çeşitli atıflar 
yapılmıştır. Ammann'ın bu konudaki kararlılığını 
APH kompaktörleri açısından özetleyebilir misiniz?

Daha önceki tartışma noktalarının çoğu, nihayetinde 
yeşil ürünler ve yeşil şantiyeler yaratmakla ilgilidir. 
Bakımdan, dijitalleşmeden, ACEforce'tan bahsediyorum… 

Müşteriler “yeşil” özellikler hakkında soru sorduğunda, 
genellikle motorları kastediyorlar. Bu konuya kesinlikle 
çok fazla odaklanılmaktadır. Büyük Avrupa şehirleri, 
şehir merkezlerinde emisyonsuz makineler talep ediyor. 
Hükümet bunu zorunlu kılıyor, bu yüzden müteahhitler 
bu işleri yapmak istiyorlarsa bu ekipmana sahip olmalılar.

Şu anda, “emisyonsuz” esasen elektrikli tahrik anlamına 
geliyor. Daha fazla üretici bu makineleri pazarlıyor ve 
müteahhitler ve kiralama şirketleri onları arıyor.

Ammann'ın bu konuda bazı teklifleri var ve yakında 
ek duyurular gelecek. Şu anda bundan fazlasını 
söyleyemem. Ayrıca azaltılmış ses seviyelerinin de bir 
öncelik olduğunu belirtmeliyim.

Dijitalleşmeyi daha önce ele almıştık. Yeşil şantiyeleri 
birçok bakımdan ilerletir. Örneğin, Ammann'ın dijital 
yönetim aracı olan ServiceLink, ekipmanın ömrünü 
uzatan uygun bakımı teşvik eder. Bir makineyi üretmek 
için kullanılan kaynakları genişletmenin bir dizi 
sürdürülebilir sonucu vardır.

Servis aralıklarının uzatılması, kullanılması ve bertaraf 
edilmesi gereken sıvıların hacmini azaltır, dolayısıyla 
başka bir sürdürülebilir fayda daha mevcuttur. 

ServiceLink ayrıca yöneticileri akü şarjı konusunda 
bilgilendirir. Bu, çalışanların yalnızca bir şantiyeye gelip 
makinenin çalışmadığını anlamasını öğrenmek üzere 
uzun mesafeler kat etmek için yakıt yakmasını önler.

Gerçekten, bu söz konusu olduğunda, verimlilikteki 
herhangi bir iyileştirme, sürdürülebilirliği de artırır.

https://www.ammann.com/tr/machines/light-equipment
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ServiceLink, müşterilerin en çok istediği verileri sağlar: 
batarya şarjı, konum ve kullanım saatleri. ServiceLink'in 
bir başka faydası olan hırsızlık önleme ve kurtarma, hafif 
ekipman sahiplerinin hızla dikkatini çekiyor.

Bunun nedenini görmek zor değil. İnşaat hırsızlığının en yakın 
izlendiği yerler olan Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya, yıllık 
toplam 3 milyar dolarlık çalıntı inşaat ekipmanı rapor ediyor. 
Bu sayının Çin, Hindistan, Brezilya ve daha onlarca ülkeyi 
içermediği düşünülürse değer daha da sarsıcı hale geliyor.

ServiceLink, uygulanması zahmetsiz teknoloji sayesinde 
hırsızlıkları önlemeye ve ekipmanın geri alınmasına yardımcı olur.

ServiceLink ile yönetim ekibi, masaüstü uygulama portalında 
kolayca bir coğrafi sınır veya sanal çevre oluşturabilir. Yöneticiler 
ayrıca, çalışma saatleri dışında bir makine sanal sınırı geçtiğinde 
onları bilgilendiren SMS veya e-posta yoluyla uyarılar ayarlayabilir.

Ekipman sahibi daha sonra, makinenin hareketinin bir filo 
yöneticisi tarafından onaylandığını teyit ederek veya yasal 
makamlarla iletişime geçerek harekete geçebilir.

SERVİCELİNK, 
HIRSIZLIĞI 
ÖNLEME VE 
KURTARMADA 
TEMEL ARAÇ 
OLARAK ÖNE 
ÇIKIYOR

ServiceLink, ekipmanın geri alınmasına da yardımcı olur. 
Sistemin GPS'i, çalındıktan sonra dahi makinenin nerede 
olduğunu göndermeye devam eder. Bu, yetkililerin ekipmanı 
kesin bir konuma kadar takip etmelerini sağlayarak hızlı bir 
kurtarma sağlar.

ServiceLink'in hırsızlık önleme özelliği hem hafif hem de ağır 
makinelerde sunulmaktadır. Ancak bu, hafif ekipmanlar için özel 
bir avantajdır, çünkü bu makineler bir araca yüklenebilir ve birkaç 
saniye içinde taşınabilir.

https://www.ammann.com/tr/services/machines-services/servicelink
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Özellikle uzun süredir faaliyette olan sistemlerde, 
bir bakım bütçesinin mümkün olan en iyi şekilde nasıl 
kullanılabileceği sorusu ortaya çıkıyor. 
Çoğu durumda, aşınma ve yıpranma görülmediği 
için sistem kontrolü denklemin dışında bırakılır. 
Ancak Ammann'ın geleceğe yönelik as1 kontrol nesline 
geçiş, rakipsiz avantajlar sunuyor. 

Kullanımı kolay ve net bir şekilde yapılandırılmış görselleştirmeye 
ek olarak, bunlar çok sayıda süreç optimizasyonunu içerir. 
Örneğin, dinamik geri dönüşüm ilavesi. as1 modülü “Dinamik geri 
dönüşüm ilavesi” ile, geri dönüşüm oranlarını gerektiği gibi ve 
devam eden üretim sırasında kolayca değiştirebilirsiniz.

Ammann, plentlerde çalışmayı kolaylaştırmak, tüketimi azaltmak 
ve kaliteyi artırmak için çok sayıda başka modül sunar. Bunlar, 
örneğin aşağıdakileri içerir:

• as1 Tartım Sistemi – İrsaliye Oluşturma
• as1 LoadOut – kamyonları yüklemek artık daha kolay
• as1 Mesajlaşma Modülü – her zaman e-posta ile  

bilgilendirme sağlanır
• as1 Ecoview – Enerji tüketimi kontrol altında
• as1 Pik Yükü Yönetimi – Enerji piklerinin aşılmasını önler
• as1 Tekerlekli yükleyici terminali – ölçüm ünitelerini  

beslerken genel bakış

MODERN AS1 
KONTROLÜ 
İLE REKABET 
AVANTAJI

2021'de Ammann as1 kontrolüne 
yapılan tüm dönüşüm siparişleri için 
promosyon:
Ammann as1 PIP modülünün (Plent Bilgi 
Noktası) 2 yıl boyunca ücretsiz kullanımı!

as1 PIP modülü, önemli plent verilerine her 
zaman ve her yerde erişim sağlar.

Avantajları keşfedin:

Bir kontrol sistemi dönüşümü, Ammann sistemleri için özel bir 
ayrıcalık değil, tüm üreticilerin sistemlerini geleceğe uygun 
hale getirmek için ideal çözümdür. Tanımlanan dönüşüm kitleri, 
dönüşüm süresini kısaltır ve başarılı bir dönüşüm sağlar.

Asfalt ve beton plentleri için Ammann kontrol ürünlerinin 
büyüleyici dünyasına dalın.

https://www.ammann.com/tr/plants/automation-software/asphalt-automation-software/special-modules
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Bu tür yenilemeler, yakıt verimliliğini ve geri dönüşüm 
kapasitelerini geliştirerek üreticiler için büyük bir maliyet 
tasarrufu sağlar. Ayrıca maliyetli arıza süresini azaltan yeni 
bileşenleri de içerirler. Kurutucular, bir plentin finansal ve çevresel 
performansında önemli bir rol oynar. Optimum ısı transferi, düşük 
ısı kayıpları ve stabil proses sıcaklıkları en önemli işlevleridir.

Ammann kurutma tamburu yenilemeleri, Ammann veya diğer 
üreticilerin ekipmanlarıyla uyumludur. Ammann kurutucular, 
farklı bileşimlere, malzeme özelliklerine ve nem içeriğine sahip 
hammaddeleri ısıtır ve kurutur. Olağanüstü aşınma direncine 
sahiptirler, bakımı kolaydır ve oldukça verimlidirler.

Birçok asfalt üreticisi, mevcut ekipmanı geliştirmek ve işletme maliyetlerini azaltmak için eski 
kurutma tamburlarını daha yeni, daha gelişmiş versiyonlarla değiştiriyor.

KURUTUCU TAMBUR 
YENİLEMELERİ PLENT 
PERFORMANSINI 
İYİLEŞTİRİR
Verimliliği Artırır ve İşletme Maliyetlerini Düşürürler.

Ammann RAH50, müşterilerin geri dönüştürülmüş asfaltla 
çalışmasına izin verdiği için popüler bir yenilemedir. Kurutucular, 
mevcut Ammann tamburlarının veya başka bir üretici tarafından 
sağlanan tamburların yerini sorunsuz bir şekilde alabilir.

MTA Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & 
Co. KG Makine Teknolojisi Başkanı Christian Westphal, Ammann 
RAH50 tamburlu bir plenti geliştirdi. Yeni orta kurutucunun 
geleneksel bir tambura kıyasla nasıl çalıştığını açıkladı.
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Kurutucu tamburunun değiştirilmesi
Asfalt üretimi plentinizde iz bırakır. Bir geliştirme ile önemli tesis 
bileşenlerini yenileyebilir ve koruyabilirsiniz. Bu, tesisin hizmet 
ömrünü uzatır ve çalışmayı daha verimli hale getirir.

AMMANN KURUTMA TAMBURU

Değişken dönüş ve tahliye yönü sayesinde en yüksek esneklik 

15 mm'ye kadar duvar kalınlıkları

Amdurit aşınma koruması ve yüksek sıcaklık çeliği ile temin 
edilmektedir

Yüksek malzeme kalitesine ve değiştirilmesi kolay aşınan parçalara 
sahip düşük aşınmalı ve az bakım gerektiren tasarım

Çok çeşitli yakıtlar için optimize edilmiş dahili parçalar

Enerji verimli çalışma için frekans dönüştürücü

Bay Westphal, orta beslemeli önceki sistemlere kıyasla yeni 
RAH50 kurutma tamburunun avantajlarının  
farkında mıydınız? 

RAH50'nin diğer tambur ekleme sistemlerine kıyasla avantajlarını 
yalnızca satış temsilcileriyle yaptığım görüşmelerden biliyordum. 
İlk başta, vaat edilen yüksek RAP ekleme oranları (%45'e kadar) 
nedeniyle oldukça kuşkuluydum. 
 
Sistemle birlikte geçen aylardan sonra tutumunuz 
değişti mi? 

Evet, esneklik ve RAP ilavesi konusunda verilen taahhütler 
gerçekleşti. Bakım çabası, elbette, saf bir mineral tamburdan 
biraz daha yüksektir, ancak daha önce beklenenden düşüktür. 
Şaşırtıcı bir şekilde, RAP topaklanması hiç sorun teşkil etmiyor.
 
Bir RAH50 tamburunun uygulaması ne kadar esnektir? 

Standart soğuk beslemeye ek olarak, RAH50 tamburu bize 
sıcak geri dönüşüme geçme esnekliği sağlar. 50 tonluk harman 
boyutlarından itibaren RAH50 orta halka eklemesini kullanmak 
bizim için halihazırda değerlidir. Kurutucu tamburundan sıcak 
mineral silosuna taşma dikkate alındığında, sıcak geri dönüşüme 
geçiş sorunsuzdur. İzin verilen inşaat önlemleri için, orta halka 
eklemesiyle taban katmanları için %45'e varan RAP yüzdeleri 
mümkündür. Bu, müşteri ile istişare halinde, büyük miktarlarda 
geri dönüşüm yapmamızı sağlar ve bu da elbette maliyetler 
açısından çok büyük avantajlar sunar.

Diğer avantajları nelerdir? 

RAH50 tamburuna RAP eklenmesi, soğuk eklemeye kıyasla 
daha yumuşak ısıtma sağlar. Hammaddeyi RAP ile karıştırırken 
160ºC ila 170ºC tambur çıkış sıcaklıklarını sağlayabiliriz. Bu, plent 
bileşenlerine zarar vermez ve ayrıca yakıt tasarrufu sağlar. Tahrik 
motorlarına monte edilen frekans dönüştürücü, yeni minerallerin 
ve RAP'nin bekleme süresini değiştirmemize de olanak tanır,  
bu da her tür agreganın çok etkili bir şekilde kurutulduğu 
anlamına gelir. 

Sistem, saf soğuk ekleme kullanımına kıyasla RAH50 ile 
daha mı karlı?
 
Evet, eklenebilecek yüksek miktarda RAP nedeniyle sistem 
kesinlikle daha karlı.

Yine RAH50 sistemini seçer miydiniz? 

Evet, sistem soğuk ekleme ile birlikte çok esnektir ve yüksek 
miktarlarda RAP eklenmesine izin verir.

https://www.ammann.com/tr/plants/retrofitting


18 AMMANN GRUP DERGİSİ

Müşteri yakınlığı, iş söz konusu olduğunda genellikle belirleyici bir 
faktördür. Tempo Trans EOOD, Varna Havalimanı yakınlarındaki 
bir sanayi bölgesine yerleşti: Bu elverişli konumdaki şirket 
sahasından, gelişen Bulgaristan kıyılarındaki birçok şantiyeye 
kolayca hazır beton tedarik edilebiliyor.

Ayrıca yakınlarda, on yıllardır Bulgaristan'da yerleşik bir 
Ammann Elba bayisi ve servis ortağı olan Elba Service EOOD yer 
alıyordu. 2018'de Tempo Trans EOOD, enerji açısından verimli, 
düşük aşınmalı bir karıştırma plenti talebiyle Elba Service'e 
başvurdu: Tempo Trans'ın sahibi Atanas Mitev, “O zamanlar 
beton üreticilerine danışmıştık ve Ammann Elba plentleri, 
özellikle de CBS 105 SL hakkında sürekli olarak iyi raporlar 
aldık” diyor. “Sonuç olarak, daha detaylı araştırma yaptık ve 
üretimimizi yeni bir Ammann Elba CBS beton karıştırma plenti ile 
genişletebileceğimiz sonucuna vardık”.  

Tempo Trans EOOD şirketi Bulgaristan'ın liman kenti Varna'nın her yerindeki müşterilerine hazır beton tedarik ediyor. 
Karadeniz'in bu yoğun turizm bölgesinde çok sayıda inşaat yapılıyor. 2018 yılında Tempo Trans, ilk Ammann beton 
karıştırma plenti olan CBS 105 SL Elba'yı kurdu. Bununla elde edilen yüksek beton kalitesi nedeniyle talep sürekli arttı. 
Üretimi genişletmek için şirket, 2020 yılında ikinci bir fabrika yatırımı yaptı.

Daha sonra sipariş ve nakliye sorunsuz geçti: Elba Service, 
aynı yıl CBS 105 SL Elba sabit beton karıştırma plentini kurdu. 
CEM 2000 S tek şaftlı mikseri ile bu tesis özellikle az bakım 
gerektirir.

Dayanıklı ve teknik olarak yüksek kaliteye sahip plent
Agregalar, CEL 175/5 lineer silonun beş odasından dozajlanır 
ve tartılır. Mitev, “Agregalarımız çok aşındırıcıdır, bu nedenle 
planlama aşamasında skip kovası ve tartım bandı için aşınma 
plakalarını tercih ettik” açıklamasını yapıyor. 2 m³ taze beton 
çıkışı ile CEM 2000 S Elba tek şaftlı zorunlu mikser, böylece uzun 
vadeli olarak güvenilir bir şekilde tedarik edilir.

Talep açıkça arttı
Tempo Trans'ın CBS 105 SL Elba'dan yüksek beklentileri olmasına 
rağmen, Mitev ve ekibi üretilen betonun kalitesinden çok 
etkilendiler. Müşterileri de farkı gördü: “Betonumuza olan talep 
önemli ölçüde arttı, bu yüzden üretimimizi genişletmek  
zorunda kaldık. 
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BETON KARIŞTIRMA 
PLENTİ TÜM 

BEKLENTİLERİ AŞIYOR
Ürün Kalitesi İşlerde Artış Sağlar.

CBS 105–140 S/T L ELBA
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

Boyutları esnek olarak belirlenmiş karıştırma platformu

± 0 düzeyinde kurulum. Besleme kuyusu gerekli değildir

İsteğe bağlı toz giderme plentiyle tozlar kayda değer ölçüde azaltılır

Kısmen galvanizleme standarttır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Türü: Tek ve çift milli zorunlu karıştırıcı

Maksimum sıkıştırılmış  
yeni beton verimi:  107–138 m³/sa

Karıştırıcı hacmi:  2000–3333 l

Aktif agregat stoğu: 105–312 m³ 

Maksimum bileşenler:  3-12 / 4-12

Sonuç olarak 2020 yılında aynı tipte ikinci bir plenti satın almaya 
karar verdik”. Kardeş plent Aralık 2020'de devreye alındı. 
Modüler tasarımı ile sahadaki altyapıya mükemmel uyum sağlıyor. 
Çimento siloları ve kontrol konteyneri Tempo Trans tarafından 
sağlandı. EZL 80/100 tipi üç çimento burgacı, karıştırma plentinin 
performansını garanti eder.

Her iki durumda da Elba Service tarafından kurulum denetimi 
yapılmıştır. Ettlingen/Almanya'daki Ammann Elba'dan gelen 
meslektaşlar telehizmet aracılığıyla devreye alma sırasında  
destek verdiler.

Atanas Mitev memnuniyetle, “Plentlerden çok etkilendik ve 
onları her zaman tavsiye ederiz”, diyor. “Genellikle yalnızca çok 
yüksek kaliteli ürünlere ve makinelere yatırım yaparız. CBS 105 SL 
Elba'nın kalitesi, en iyi performansı ortaya koyma tutkumuzla 
birlikte beklentilerimizi aştı”.

https://www.ammann.com/tr/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
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Ammann Ağır Tandem Silindirleri, yeni bir Tayvan 
otoyolunda ihtiyaç duyulan sıkıştırma gücünü sağladı.

Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd., kuzeybatı Tayvan'da bir 
belediye olan Taoyuan'daki 1. İl Otoyolunda kazıma, asfaltlama ve 
sıkıştırma işlerini gerçekleştirdi. Sıkıştırma işlemini, iki Ammann 
ARX 110 Ağır Tandem Silindiri gerçekleştirdi.

Hızlı bir şekilde yapılması gereken çok sayıda sıkıştırma işlemi 
vardı. İşletmenin sahibi Kuo Chin Hung, “Süreci hızlandırmak için 
iki kompaktör kullanıldı” dedi.

Altı aylık proje zorluydu ve komşu şeritlerdeki yoğun trafik sürekli 
bir meydan okumaydı. Son teslim tarihleri de sıkışıktı. Kuo, 
“Kazıma ve asfaltlama için çok az zaman verilmişti” dedi. “Hassas 
zaman kontrolü vardı”.

Proje, yaklaşık 10.000 tonluk kazıma ile başladı. Bir finişer daha 
sonra 5 cm'lik bir taban katmanı yerleştirdi ve ardından Ammann 
silindirleri ile sıkıştırma yapıldı. Vibrasyon modundaki makineler, 
kalın taban katmanı üzerinde yaklaşık altı geçiş yaptı. Sıcaklıklar 
yakından izlendi.

Zorlu bir program nedeniyle, finişer hızlı bir şekilde hareket etti ve 
bu nedenle silindirlerin hızının da yüksek olması gerekiyordu.

AMMANN 
SİLİNDİRLERİ 
TAYVAN 
OTOYOLUNUN 
HIZLI ÇALIŞMASINI 
GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ardından 1.8 cm derinliğinde ve agrega boyutu 0.8 cm'den az olan 
bir yüzey katmanı geldi. Yaklaşık 4000 ton karışım yerleştirildi.

Kuo, “Silindirleri tekrar otoyol projelerinde kullanacağız” dedi. ARX 
110'ların kullanımı kolaydı ve operatörler tarafından çok beğenildi. 
Kuo, “Görüş de iyiydi; bu bir açık platformlu silindir” dedi.

Genlik ve titreşimin ayarlanması kolaydı ve Ammann satış sonrası 
departmanı da olağanüstü destek sağladı.

ARX 110 Ağır Tandem Silindirleri
TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ağırlığı: 10 310 kg

Maksimum ağırlık:  11 750 kg

Tambur genişliği:  1680 mm

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

https://www.ammann.com/tr/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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Süreç kontrolü için dijital çözümler ve akıllı algoritmalar 
inşaat sektörüne büyük bir destek sağlıyor. Ammann ağır 
silindirleri, Q-Kompaksiyon (Q-Noktasından) ve Ammann 
Kaplamaları için Q-Kaplama (Q-Noktasından) çözümü ile bu 
dijital sürece sorunsuz ve avantajlı bir şekilde  
entegre edilebilir. 

En iyi panel kalitesi
Q-Kompaksiyon, ACEforce veya ACEpro için tescilli Ammann 
çözümleri kullanan Sürekli Kompaksiyon Kontrolü (CCC) için 
proses kontrolü, görselleştirme ve dokümantasyon için kullanımı 
kolay bir araçtır. GPS tabanlı görselleştirme sayesinde asfaltlama 
ekibini güvenilir bir şekilde destekler ve kompaksiyon kalitesini 
minimum çabayla optimize etmeye yardımcı olur.

Standartlara göre kompaksiyon
Silindir operatörü, toprağın, agreganın veya asfaltın kompaksiyon 
durumu hakkında grafik ekran aracılığıyla sürekli olarak 
bilgilendirilir. Kompaksiyon değerleri, kompaksiyondaki artış veya 
dinamik geçiş sayısı görülebilir. Ölçülen değerlerin renkli ve doğru 
pozisyon gösterimi, zayıf noktaların hemen tanımlanmasına ve 
iyileştirmelerin yapılmasına olanak tanır.

Sahadaki tüm makineler ağa bağlıdır. Bu, her operatörün ilgili 
tüm silindirlerin sonuçlarını gördüğü ve böylece tekrarlamayı 
önlediği anlamına gelir. Çeşitli değerlendirmeler sonuçların analiz 
edilmesini sağlar ve iyileştirme ve eğitim için girişimlere yol açar. 
Bu durum ise, garanti hükümlerinin azaltılmasını ve cezaların 
önlenmesini sağlar.

Ek bir avantaj, silindirlerin çalışma süresinin azaltılmasından 
kaynaklanır. CCC'nin personel, makine, garanti hükümlerinin 
azaltılması alanlarda ve daha düşük muayene maliyetlerinde 
vb. kullanılması, yılda silindir başına %20 'ye kadar maliyet 
tasarrufu sağlayabilir. Bu durum, yatırımın daha önce bahsedilen 
faydalara ek olarak hızlı bir şekilde amortismana tabi tutulduğu 
anlamına gelir.

TEKNOLOJİ, AĞIR 
SİLİNDİRLERİ 
VE ASFALT 
MAKİNESİNİ 
TAMAMLAR

Doğru sıcaklık aralığı
Ammann ka, Q Noktasından Q Pave de dahil olmak üzere üçüncü 
taraf tedarikçilerden gelen dijital çözümlerle de donatılabilir.

Kamyon asfaltı besleyicinin veya kaplama aracınının yük 
kısmına boşalttığında, solüsyon asfaltın inişindeki sıcaklığı ölçer. 
Bu durum ortalama ve çekirdek sıcaklıkları hakkında sonuçlar 
çıkarılmasına izin verir. Ayrıca kepçedeki, burgulardaki ve 
kaplamasının arkasındaki sıcaklıklar da izlenir.

Bu işlem, dokümantasyon ve kalite güvence amaçları için sıcaklık 
dengesinin tam kaydını oluşturur. Asfaltın yerleştirilmesi veya 
kompaksiyonu sırasında ortaya çıkabilecek kalite kusurlarının 
yanı sıra asfalt makinesinin teknolojisiyle ilgili sorunların 
belirlenmesine yardımcı olur.

Soğutma paternleri, üst üste katman olacak karışımın ve alt 
tabakanın sıcaklığı değerlendirilerek ve bir istasyondan alınan 
hava durumu verileriyle birleştirilerek tahmin edilir.

CCC ve asfaltlama teknolojisi, inşaat sektörünün ve müşterilerinin 
yararına olacak şekilde Ammann makinelerine – ve dijital süreç 
zincirine – en uygun şekilde entegre edilebilir.

Makinelerin dijitalleştirilmesi - belirleyici bir avantaj

https://www.ammann.com/tr/technology/road-construction
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Ammann Satış Sonrası ekibi, tüm makineleri için bakım 
kitleri, aşınma parçası kitleri ve tamir kitleri sunar.

Bu 400'den fazla temin edilebilen kit yalnızca bakım için gerekli 
olan parçaları içerir. Bu, kurulum ve tedarik sırasında zaman 
kazandırır. Tüm kitler, sipariş vermeyi de kolaylaştıran “Maliyet 
Etkin Konfor” başlıklı bir broşürde açıkça sunulmaktadır.

Büyük inşaat ve kiralama şirketlerinin repertuarlarında yüzlerce 
farklı makine bulunmaktadır. Bu nedenle, teknisyenler tüm 
makinelere eşit derecede aşina değildir. Kullanım talimatlarını 
ve fabrika kılavuzlarını düzenlemek zaman alır ve bu, bakım 
sürecinde ekstra bir adımdır.

Ammann'da QR kodları bakım, onarım veya aşınma parçası 
kitlerinin üzerine basılmıştır. Kodu taradıktan sonra ilgili 
“kullanım şekli” videosu başlar. Bakım veya servisin nasıl 
gerçekleştirileceğini dil kullanımı olmadan ayrıntılı olarak gösterir. 
Bu kombinasyon piyasada benzersizdir ve Ammann müşterileri 
için tüm servis işlemlerini optimize eder.

Başka bir video serisi, günlük bakımı ve makinenin kullanım 
şeklini inceliyor. Ayrıca müşteriye kullanım ve bakımı net bir 
şekilde açıklayan kısa talimatlar da mevcuttur.

Ammann, müşterilerine ücretsiz bir garanti uzatımı sunuyor. 
Müşteri, makineyi düzenli bakım için bir Ammann yetkili bayisine 
götürürse, garanti 3 yıla (36 ay) kadar uzatılabilir.

60/600 garanti uzatımı programıyla Ammann, planlama güvenliği 
açısından bir adım daha ileri gidiyor. Üçüncü yıldan itibaren, 
her müşteri makinesini iki yıl daha garanti kapsamında tutabilir. 
Uygun maliyetli program, normal garanti süresi sona erene kadar 
satın alınabilir. Bu, müşteriye tam beş yıllık bir koruma sağlar ve 
daha fazla garanti maliyetine katlanmamasını temin eder.

AMMANN SERVİS 
KİTLERİ VE ÇOK 
YÖNLÜ BİR KONU 
OLAN GARANTİ 
UZATIMI

https://www.ammann.com/tr/services/machines-services/spare-parts
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Bir resim bin kelimeye bedeldir ve yeni APH 85/95 Hidrostatik Vibrasyon 
Tablalı Kompaktör için yapılan bir ürün videosu çok şey anlatıyor.

Ammann tablası, günümüzde Almanya'da jeolojik özellikleri ve fosil 
bolluğu ile tanınan eski bir bazalt ocağı olan Stöffel Park'ın zemininde 
sıkıştırma hünerini gösterdi.

Ammann, son yıllarda popüler parkın bağlantı yolunu ve otoparkını 
yeniledi. Sadece birkaç ay önce, tablalı kompaktör parkta çalışmaya 
başladı ve performansı videoya kaydedildi. Dolambaçlı köşeleri ve 
eğimli arazisi ile tarihi alan, etkileyici manevra kabiliyetini ve tırmanma 
kabiliyetini sergilemek için vibrasyon tablasına bolca fırsat sundu.

Almanya'daki devlet kurumları, yerel spor kulüplerini tesislerini yenilemeye 
teşvik ediyor ve Ammann, kulüplerin tam olarak bunu yapmasına  
yardımcı oluyor.

Kurumlar yenileme çalışmaları için fon sağlıyor ve Ammann, sıkıştırma 
makinelerini yerel kulüplere ücretsiz olarak sunuyor. Buna ek olarak, 
Ammann gerektiğinde personel sağlıyor.

Çoğu durumda, modernizasyon projeleri, hendeklerin kazılmasını, yeni 
yolların döşenmesini veya bazı durumlarda yeni binaların inşa edilmesini 
gerektirir. Her durumda, zemini profesyonelce hazırlamak için Ammann'ın 
sıkıştırma makinelerine ihtiyaç vardır.

Bahamalar, dünyanın en önemli turistik yerlerinden biridir ve bunun 
nedenini anlamak kolaydır.

Atlantik Okyanusu'ndaki Florida kıyılarından yaklaşık 160 km uzaklıkta 
bulunan takımadaları 700'den fazla ada oluşturur. Ortalama 28°C'nin 
biraz üzerinde olan harika bir iklimi ve kristal berraklığındaki turkuaz suları 
ve inci gibi beyaz kumlu plajları ile Bahamalar gerçekten bir cennettir.

Asfalt üretiminde 30 yılı aşkın deneyime sahip Bahamalı inşaat şirketi 
BMH Co. Ltd., ticaretin ve turistlerin bu cennet içerisinde hareket 
etmesine yardımcı oluyor. BMH kısa bir süre önce saatte 140 ton üretim 
kapasiteli bir Ammann ACM 140 Prime Asfalt Karıştırma Plenti satın aldı.

BMH, Eleuthera adasının ana yolu olan Halka Açık Karayolunun yeniden 
inşası sırasında bu plenti kullanıyor. Yol yenileme ve bakım çalışmaları 
Şubat 2021'de başladı ve yaklaşık 15.000 ton asfalt karışımı  
uygulamasını kapsıyor.

TABLALI KOMPAKTÖR TARİHİ ALANDA 
ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERİR

AMMANN YEREL SPOR KULÜPLERİNİ DESTEKLİYOR

AMMANN ASFALT PLENTİ CENNETİN YENİDEN 
İNŞA EDİLMESİNE YARDIMCI OLUYOR



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/en/news-media

