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POTÊNCIA DE COMPACTAÇÃO 
INCOMPARÁVEL
COMPACTADORES DE PLACAS VIBRATÓRIAS HIDROSTÁTICAS APH DA 
AMMANN SIGNIFICAM POTÊNCIA – PURA E SIMPLES
Simplesmente não existe substituto para força de compactação. E quando se trata de produzi-la, 
os compactadores de placas vibratórias hidrostáticas APH da Ammann estão na liderança. 

Compactadores de placas APH Ammann

• Potência de compactação incomparável

• Controle fácil da máquina

• Amarração conveniente, segura

• Sistema de compactação inteligente

• Gestão de dados digitais de localização, carga da bateria e uso

• Mínima manutenção

PLACA VIBRATÓRIA HIDROSTÁTICA APH 85/95
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Rolos de canaleta Rolos em  
tandem leves



Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann .com
MMP-2801-00-P2 | © Ammann Group

POTÊNCIA DE COMPACTAÇÃO 
INCOMPARÁVEL
COMPACTADORES DE PLACAS VIBRATÓRIAS HIDROSTÁTICAS APH DA 
AMMANN SIGNIFICAM POTÊNCIA – PURA E SIMPLES
Simplesmente não existe substituto para força de compactação. E quando se trata de produzi-la, 
os compactadores de placas vibratórias hidrostáticas APH da Ammann estão na liderança. 

Compactadores de placas APH Ammann

• Potência de compactação incomparável

• Controle fácil da máquina

• Amarração conveniente, segura

• Sistema de compactação inteligente

• Gestão de dados digitais de localização, carga da bateria e uso

• Mínima manutenção

PLACA VIBRATÓRIA HIDROSTÁTICA APH 85/95

Compactadores Placas vibratórias Compactadores  
manuais

Compactadores 
anexos

Rolos de canaleta Rolos em  
tandem leves

3 WWW.AMMANN.COM

Estimados clientes

Nesta edição da Revista do Cliente Ammann, nosso compromisso  
com a sustentabilidade está claramente expresso. Especificamente,  
estamos reduzindo a emissão de carbono das usinas e máquinas que 
produzimos – e minimizando o uso dos valiosos recursos necessários 
para construí-las.

Você verá exemplos reais de nossa lealdade à sustentabilidade também 
nas páginas seguintes. Por exemplo, as usinas da Ammann High 
Recycling Technology (HRT) utilizam quantidades sem precedentes de 
asfalto reciclado na produção de misturas.

O aspecto da reciclagem é essencial, é claro, mas os benefícios verdes 
vão muito além da reutilização do asfalto. As usinas podem produzir 
mistura a temperaturas mais baixas, reduzindo a quantidade de 
combustível queimado e limitando as emissões, também.

Os retrofits, também apresentados nesta edição, evitam que as usinas 
se tornem obsoletas. Os retrofits dão vida extra aos componentes que 
mantêm as usinas de asfalto e de mistura de concreto funcionando. 
Além disso, as instalações modernizadas são mais eficientes e mais 
silenciosas – com emissões mais baixas.

Os esforços de sustentabilidade da Ammann não se limitam às usinas. 
Revise os artigos sobre máquinas e você mesmo verá isso. Estamos 
comprometidos em fazer com que todos os produtos Ammann 
funcionem de forma mais eficiente, incorporando ao mesmo tempo 
características inovadoras que os tornam mais ecológicos do que nunca.

Esteja certo de que continuaremos a tornar cada nova geração de 
usinas e máquinas mais ecologicamente corretas – sem sacrificar a 
produtividade excepcional que torna seu negócio bem-sucedido.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Outras vezes, o vínculo não é tão aparente – incluindo 
a tecnologia que ajuda os rolos a alcançar as metas de 
compactação em menos passagens, minimizando a queima de 
combustível e as emissões associadas. A dedicação a produtos  
e processos verdes não é novidade na Ammann. Há, no entanto, 
uma urgência renovada para acelerar os esforços no interesse  
da saúde global. A sustentabilidade é o foco da Ammann hoje  
– e de todos os dias daqui em diante

Inovação em produtos
Às vezes, uma abordagem inteiramente nova é necessária para 
enfrentar desafios novos e antigos. A equipe de engenharia 
especializada da Ammann tem um histórico de pensamento 
criativo e inovador.

Sistema de desperdício zero
Com usinas de mistura contínua de asfalto, as primeiras e 
últimas toneladas de cada turno são desperdiçadas. Pelo menos 
eram. Uma equipe de especialistas da Ammann desenvolveu 
uma solução patenteada que garante que toda mistura tenha a 
porcentagem adequada de agregados maiores e finos, do início 
até o fim. A solução criativa evita que até 5 toneladas de mistura 
por usina por turno entrem na pilha de descarte - todos os dias.

Queimador neutro em carbono
Que tal uma fonte de combustível 
que não seja apenas renovável, mas 
que realmente reduza os níveis de 
dióxido de carbono? Agora está 
em uso, graças a um queimador 
especial de mistura de asfalto que 
transforma o pó de madeira em um 
combustível renovável. O que torna 
este queimador Ammann ainda 
mais excepcional é sua neutralidade 
de carbono. O CO₂ liberado na 
queima da madeira é compensado 
pelo fato de que a árvore consumiu essa quantidade de dióxido 
de carbono durante sua vida útil. Portanto, essa parte da emissão 
é neutra quanto ao carbono.

Em alguns casos, o compromisso da Ammann com a sustentabilidade é óbvio. Por exemplo, 
uma linha de nossas usinas de mistura de asfalto incorpora “reciclagem” no nome.

O RAH100
O secador de contracorrente RAH100 permite a fabricação 
de nova mistura asfáltica com até 100 % RAP. Essencial para 
o RAH100 é seu suave processo de aquecimento. O RAP deve 
atingir sua temperatura alvo, mas asfalto será danificado se o 
material for aquecido muito rapidamente. O RAH100 elimina  
essa preocupação. Ele consiste em duas seções conectadas.  
Uma delas é um gerador de gás quente que contém um 
queimador e força o ar em direção à segunda seção, um secador 
de contracorrente.

O RAP entra na extremidade mais distante da seção do 
secador de contracorrente e se move em direção à câmara de 
aquecimento. No final do secador de contracorrente, o RAP é 
transportado para o silo. A mistura RAP aquecida deixa o secador 
antes que a temperatura se torne excessiva, de modo que nunca 
atinge a temperatura crítica onde o betume é danificado.

Soluções abrangentes de reciclagem
Há uma variedade de soluções de reciclagem para os clientes 
da Ammann. O secador RAH100 pode produzir mistura a partir 
de até 100 % RAP. O RAH60 é um secador de fluxo paralelo, no 
qual podem ser alimentados até 60 % dos materiais reciclados a 
quente. O RAH50 é um secador com anel médio que incorpora 
até 40 % de materiais reciclados.

A reciclagem também pode ocorrer em usinas de mistura de 
asfalto Ammann que não utilizam esses secadores específicos. 
Até 30 % do material reciclado a frio pode ir diretamente para 
o misturador, o que significa que qualquer planta de Ammann é 
capaz de utilizar essa porcentagem de RAP.

UM CAMINHO VERDE 
PELA FRENTE
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Combustíveis alternativos
A Ammann desenvolveu instalações de mistura de asfalto 
capazes de queimar energias novas e renováveis – e até mesmo 
de converter resíduos em combustível. Os biocombustíveis, tais 
como a colza e a cana-de-açúcar, apoiam a proteção climática 
e diminuem a dependência do óleo mineral. O talol, que é um 
produto residual da produção de celulose sulfato, também pode 
ser utilizado. Os queimadores de biocombustíveis Ammann 
também podem operar com combustíveis mais tradicionais, 
como gás natural, GLP, óleo leve e pesado e querosene.

Ammann Compaction Expert (ACE)
ACE, um sistema proprietário de compactação inteligente,  
mede e comunica o progresso da compactação em tempo 
real. Existem várias versões do ACE, incluindo uma para 
compactadores pesados e outra para equipamentos leves.  
Todos fornecem conhecimento que evita a compactação 
desnecessária, resultando em reduções dramáticas no uso de 
combustível, desgaste de máquinas e emissões.

ECOdrop
O ECOdrop começa maximizando a eficiência do motor, o 
que reduz tanto as emissões quanto os custos de combustível. 
ECOdrop também envolve a reconfiguração de sistemas e 
componentes essenciais para minimizar os fluidos operacionais 
necessários para operá-los. Isto resulta em custos mais baixos 
tanto para a aquisição quanto para o descarte dos fluidos.

Uma análise mais detalhada de um produto específico, 
o Ammann ARS 70 Soil Compactor, destaca as principais 
características e benefícios. Com o ECOdrop, o ARS 70 obteve 
uma redução de:
• 22 % no consumo de combustível
• 26 % no fluido hidráulico necessário
• 10 % no fluido necessário do sistema vibratório

Fabricação
O compromisso com a sustentabilidade também é evidente nas 
instalações fabris da Ammann em toda a Europa, América do Sul, 
China e Índia. Maquinário moderno e processos racionalizados 
minimizam as necessidades energéticas e reduzem as emissões, 
enquanto as práticas lean conservam recursos naturais valiosos. 

As operações refletem um compromisso com a segurança dos 
funcionários e incluem sistemas avançados de ventilação.  
Um treinamento abrangente garante a segurança dos 
funcionários – e uma fabricação competente.

Para proporcionar sustentabilidade na Ammann, nós iremos:
• Maximizar práticas de fabricação seguras e sustentáveis durante a 

construção de usinas e máquinas verdes.

• Estabelecer parcerias com empacotadores e serviços de transporte  
com foco ecológico.

• Desenvolver usinas de mistura de asfalto que maximizem o uso de 
materiais reciclados.

• Fornecer instalações e máquinas que reduzam as emissões além  
das exigências declaradas.

• Expandir o uso de combustíveis alternativos e ecologicamente corretos.

• Utilizar tecnologia avançada para ajudar as usinas e máquinas a operar 
com eficiência, minimizando a queima e emissões de combustível.

• Reduzir o volume de óleos e outros fluidos necessários para a operação, 
desta forma também diminuindo as necessidades de descarte.

Sustentabilidade 

https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
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A Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG possui 
cinco usinas de asfalto espalhadas na área da grande 
Stuttgart, entre o distrito de Hohenlohe e região de 
Aalen. Os sócios da Makadamwerk Schwaben GmbH são 
a Eurovia e a Wolff & Müller. Todas as localidades estão 
equipadas com as soluções compactas da Ammann, que 
proporcionam o fornecimento de mistura asfáltica de alta 
qualidade para vários projetos de construção rodoviária 
da região. Assim, quando a empresa começou a procurar 
opções para renovar a sua unidade de Sindelfingen, em 
2019, não havia dúvidas de quem contatar: A estreita 
cooperação entre a Ammann e a Makadamwerk 
novamente iria conduzir ao melhor resultado. 

Estabelecendo objetivos
Para o Diretor Geral Volker Schneider e a sua equipe, o 
foco principal desta vez foi a sustentabilidade: A redução 
das emissões e o aumento da utilização de materiais 
reciclados estiveram no topo da lista de prioridades para 
a nova usina. A solução foi encontrada na Ammann 
ABP HRT. HRT significa “High Recycling Technology” 
(Tecnologia para Alta Capacidade de Reciclagem) e 
representa os últimos desenvolvimentos em termos 
de proteção ambiental, sem perder em capacidade de 
produção e qualidade da mistura. As usinas deste modelo 
em particular processam até 100 % de asfalto reciclado.  
O material de reciclado é aquecido lentamente no 

A construtora Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG perseguia objetivos muito específicos 
na renovação de uma das suas usinas. Para seu canteiro principal, no sudoeste da Alemanha, o 
fornecedor de asfalto escolheu uma usina que combina máximo desempenho e alta qualidade 
com fatores ecológicos modernos. A usina de asfalto Ammann ABP HRT, uma das mais 
modernas da Europa, acaba de entrar em funcionamento.

secador de reciclado contra-fluxo RAH100 através de 
um gerador de ar quente. Um sistema de eliminação de 
vapor super dimensionado oferece a possibilidade de 
combinar a reciclagem a quente e a frio.

Atingindo objetivos
Através do sofisticado conceito HRT da Ammann, 
a Makadamwerk Schwaben assegurou o uso de 
tecnologia e inovação de alto nível para a empresa: 
Uma característica exclusiva é que todo o sistema de 
reciclado da ABP HRT está disposto verticalmente 
“diretamente acima do misturador”. O material se 
desloca unicamente por gravidade, economizando 
custos e intensa manutenção com dispositivos de 
transporte. A utilização do sistema por gravidade reduz 
o consumo de energia, minimiza o desgaste e otimiza 
o transporte do material reciclado quente. As emissões 
de pó e de ruído também são significativamente 
reduzidas em comparação com as instalações de usinas 
convencionais. A usina foi equipada com um inovador 
sistema de asfalto espumado para produção de mistura 
asfáltica a baixa temperatura. Mesmo misturas especiais, 
como o SMA, podem ser produzidas na usina sem 
qualquer dificuldade. A torre de mistura em duas linhas 
permite alta flexibilidade de misturas com utilização de 
variados minerais e agregados.

PREPARADA 
PARA O FUTURO
Uma das mais modernas usinas de asfalto entra em operação.
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“USINA DE ASFALTO DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO EM TERMOS 

DE REDUÇÃO DE GASES DE 
EXAUSTÃO, PÓ E RUÍDO”

Definindo padrões de referência
“Desde a fase inicial do planejamento, nos certificamos 
de adequar toda a usina e periféricos de instalação na 
infraestrutura existente”, explica Volker Behrens, Diretor 
de Vendas da Ammann Asphalt GmbH. Devido a esta 
cuidadosa preparação prévia, o processo de instalação 
subsequente decorreu sem percalços e sem atrasos. 
Apenas sete meses após o início da desmobilização da 
usina antiga, a nova Ammann ABP HRT iniciou a produção 
em uma cerimónia solene no dia 25 de Setembro de 2021. 
Desde então, a capacidade de produção do equipamento 
tem alcançado 320t/h e tem feito a usina de asfalto 
sinônimo de solução flexível e econômica na unidade de 
Sindelfingen. Ao mesmo tempo, trata-se do sistema mais 
moderno em termos de redução de emissões de pó, ruído 
e gases de exaustão atualmente disponível no mercado: 
“Uma referência da Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. 
KG”, declara Behrens.

ABP HRT
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

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

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

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

Grande variedade de equipamentos e componentes permitem  
a customização

Reduz os níveis sonoros e de poeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 240–400 t/h

Misturador / conteúdo:  4–6 t

Silo de agregado quente:  65–300 t 

Silo de armazenagem 
de mistura pronta: 200–1000 t  

Sistema de controle:  as1

Sistema de Reciclagem: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

ABP HRT

https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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UMA BASE 
SÓLIDA
Equipamento pesado Ammann 
construído em torno da 
produtividade, ergonomia, 
facilidade de manutenção.

8 
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Tomas Kopic, Vice-Presidente Executivo da Divisão de 
Equipamentos Pesados da Ammann, é responsável 
pelos compactadores e pavimentadoras de asfalto 
da empresa. Recentemente ele discutiu os princípios 
básicos para o desenvolvimento de produtos – e como a 
empresa se esforça para tornar cada nova geração mais 
sustentável que a última.

O desenvolvimento de novos produtos é a força 
vital das empresas de construção de estradas. 
Como a Ammann concentra seu processo para 
desenvolver continuamente produtos relevantes?

Em primeiro lugar, garantimos uma compreensão 
profunda dos desafios que nossos clientes enfrentam. 
Conseguimos isso através da comunicação com nossos 
clientes, de diversas maneiras.

A equipe da Ammann também é um recurso valioso. 
Temos ampla experiência e especialização na indústria 
de construção de estradas e todos os anos visitamos 
centenas de locais de trabalho em todos os cantos 
do mundo. Isto é importante porque sempre surgem 
alguns temas comuns. Além disso, soluções que são 
bem sucedidas em uma região podem muitas vezes ser 
aplicadas a outras.

Depois, falamos sobre como resolver esses problemas 
… como agregar valor. Fazemos isso através de três 
conceitos-chave: produtividade, ergonomia e facilidade 
de manutenção.

Vamos começar com a produtividade. Que esforços 
você está fazendo nessa área?

Produtividade significa alcançar a compactação no 
menor número possível de passagens do rolo. Nosso 
principal esforço é o sistema de compactação inteligente 
de propriedade da Ammann, ACEforce. Ele monitora o 
progresso da compactação em tempo real para que os 
operadores saibam se suas metas foram atingidas.

Isto traz enormes benefícios em termos de 
produtividade e qualidade. Se a compactação tiver sido 
alcançada, o operador pode se deslocar para outra área 
do canteiro de obras. Sem o conhecimento que a ACEforce 
traz, esse operador poderia continuar a compactação 

O desenvolvimento de produtos de equipamentos pesados é exigente. Há expectativas de desempenho 
que devem ser absolutamente atendidas – enquanto as iniciativas de sustentabilidade também estão se 
tornando cada vez mais prioritárias.

– e cada passagem adicional seria um desperdício 
de mão-de-obra, combustível e até mesmo de vida 
útil da máquina. Isso também resultaria em emissões 
desnecessárias.

Falamos muito em eliminar esses passes – como 
deveríamos; é um benefício significativo. Um aspecto 
muitas vezes subestimado da ACE é a sua capacidade 
de evitar o excesso de compactação. Não estou falando 
apenas dos resíduos associados, mas dos danos que o 
excesso de compactação podem causar aos materiais.

Você também se referiu à ergonomia. O que você 
quer dizer exatamente com esse termo, e como 
você proporciona a ergonomia?

Ergonomia é o conceito de trazer eficiência para o 
ambiente de trabalho. Isso pode ser feito de várias 
maneiras … tendo controles nos apoios de braço, por 
exemplo. O operador não tem que caçá-los ou esticar-se 
para acessá-los.

A ergonomia também inclui a visibilidade. Nosso 
equipamento pesado tem linhas de visão excepcionais. 
Isto é sempre considerado um esforço em prol da 
segurança – e é, com certeza. Mas outro benefício é que 
o operador não precisa se esticar para enxergar.  
Embora isso possa não parecer grande coisa, certamente 
acaba fazendo a diferença no decorrer de um turno.

A ergonomia se refere à eficiência, mas também está 
intimamente ligada ao conforto. Um operador que 
pode enxergar sem esticar-se e alcançar facilmente os 
controles, vai estar mais confortável. 

Ocasionalmente, algumas pessoas no setor questionam 
a importância do conforto. O argumento deles é 
que eles pagam os operadores para trabalhar, não 
necessariamente para se sentirem confortáveis.  
Na Ammann, nossa resposta é que o conforto está 
realmente proporcionando eficiência – e todos se 
preocupam com a eficiência. Evitar os movimentos de 
esticar e alongar, torna a operação mais confortável, mas 
também mais eficiente. Eficiência também é sinônimo 
de produtividade. Quanto mais fácil for controlar uma 
máquina, mais produtiva ela será. 

Tomáš Kopic

Vice-Presidente Executivo da 

Divisão de Equipamentos Pesados
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Você coloca uma grande ênfase na manutenção. Isso 
é realmente um diferencial de produto?

Sim. Na Ammann, temos uma convicção muito simples 
sobre manutenção: quanto mais fácil fizermos a 
manutenção para o operador da máquina, maior será a 
probabilidade de que o trabalho seja concluído. 

A ideia básica é reduzir a necessidade desse trabalho, 
utilizando componentes isentos de manutenção ou 
agrupando pontos de acesso para mais rapidez e 
conveniência. Os empreiteiros percebem que existe uma 
conexão direta entre manutenção / serviços e custos.  
Eles estão começando a analisar os custos de vida útil para 
possuir uma máquina, não apenas o preço de compra.

Parece que algumas dessas iniciativas também 
contribuiriam para um canteiro de obras mais verde.

Exatamente. Evitar derramamentos pode ser o resultado 
mais imediato. Projetamos e posicionamos portas de 
fluidos para eliminar derramamentos - e funciona. 
Problema resolvido. Intervalos prolongados, naturalmente, 
têm seu próprio impacto na sustentabilidade.

A conveniência dos controles também tem um impacto 
na qualidade. Uma máquina em perfeito funcionamento 
proporcionará melhor qualidade, o que reduz a 
probabilidade de dispendiosos retrabalhos. Nos locais 
de trabalho com bônus, a qualidade tem uma correlação 
direta com o lucro.

Finalmente, eu diria aos clientes que o conforto mantém 
os operadores mais atentos e, portanto, mais produtivos 
– e mais seguros também. 

O terceiro fator que você mencionou é a facilidade 
de manutenção. Você pode explicar a importância 
desse aspecto?

Como o termo já define: “Quão fácil é a manutenção 
desta máquina? O que podemos fazer para tornar a 
manutenção preventiva menos demorada e menos 
dispendiosa?” Os principais esforços nesta frente são 
intervalos prolongados, acessibilidade e maior vida útil 
dos componentes.

A ampliação dos intervalos de manutenção tem um 
enorme impacto. Pense na economia se você só tiver 
que trocar um fluido a cada seis meses, em vez de 
a cada três. Você reduziu o trabalho da equipe de 
manutenção pela metade. Você também terá feito o 
mesmo com os custos de compra e descarte dos fluidos.

A acessibilidade é outra forma de economizar custos. 
Quanto melhor a acessibilidade, mais rápido o serviço 
pode ser concluído – e mais rápido o operador pode 
voltar a operar a máquina, ou o técnico pode passar 
para outro projeto.

Proporcionamos essa acessibilidade através de alguma 
engenharia criativa. Nossos compactadores de solo 
utilizam uma cabine inclinável e um capô traseiro que 
torna o motor e os componentes hidráulicos fáceis de 
alcançar. Além disso, os componentes hidráulicos são 
centralizados para maior conveniência.

Esta ampla abertura do capô significa que o 
compartimento do motor pode ser alcançado a partir 
do solo. Portanto, um técnico pode trocar o óleo 
enquanto estiver no solo. Os painéis laterais de fácil 
abertura ajudam os técnicos a alcançar os componentes 
de acionamento e vibração, e os pontos de lubrificação 
estão convenientemente localizados. Tudo isso 
economiza muito tempo.

Por último, mas certamente não menos importante, 
nos esforçamos constantemente para tornar nossos 
componentes mais robustos. Isto inclui repensar o 
projeto e a engenharia. Estes esforços estão tendo 
consequências reais – a vida útil dos componentes é 
prolongada e, portanto, a vida útil da máquina também. 

O que pode ser mais conveniente, e mais econômico, do 
que não ter que substituir componentes – e finalmente 
fazer um rolo pesado durar mais?

ACE PARA COMPACTAÇÃO
DO SOLO
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Esses esforços se enquadram numa nova iniciativa em 
Ammann chamada ECOdrop. Ela começou com nossos 
compactadores de solo e agora está sendo integrada 
em toda a linha de produtos de compactação pesada. 
Os princípios ECOdrop estão focados em todos os 
aspectos de manutenção de máquinas, facilidade de 
manutenção e respeito ao meio ambiente. Eles também 
proporcionam uma grande economia de custos.

Os princípios são aspectos que já abordamos, como 
por exemplo, limitar a necessidade de serviço. Inclui 
também a redução do uso de combustível. Criamos 
uma abordagem mais organizada e centralizada sob o 
guarda-chuva ECOdrop. Você pode ver alguns grandes 
exemplos dos benefícios se você olhar para os rolos de 
tambor único Ammann.

Reduzimos o óleo para o sistema hidráulico em até 
26 % … e reduzimos o óleo para rolamentos vibratórios 
em até 10 %. Um acionamento variável do ventilador 
proporciona um resfriamento eficiente, o que reduz 
as emissões. O ajuste automático de rpm e as funções 
de alavanca de acionamento inteligente melhoram o 
consumo de combustível em até 22 %.  

Além disso, o óleo hidráulico e o filtro agora precisam ser 
trocados apenas uma vez a cada 2.000 horas. Reduzimos 
pela metade o número de vezes que o óleo e o filtro  
têm que ser substituídos – e diminuímos o volume de 
fluidos necessários.

A principal ferramenta de trabalho nos compactadores 
de solo, o tambor vibratório, foi significativamente 
redesenhada para um desempenho excepcional e 
facilidade de manutenção. Não é necessário óleo especial 
para o sistema vibratório, o que significa uma economia 
de custos. Além disso, a quantidade necessária foi 
reduzida em 10 % em comparação com a geração anterior.

Um novo sistema automático de gerenciamento de rpm do 
motor melhora o consumo de combustível. Ele é integrado 
diretamente ao sistema principal de controle da máquina 
e ajusta automaticamente as configurações do motor, 
dependendo das condições do local de trabalho. 

Eu acabei de enumerar uma série de benefícios 
sustentáveis, e isso é apenas para um único produto. 
O impacto crescerá exponencialmente à medida que o 
ECOdrop for integrado em toda a linha de produtos.

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

ACE PARA COMPACTAÇÃO
DE ASFALTO
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Quais iniciativas verdes estão previstas para o futuro?

Estamos criando uma iniciativa “E-Mission”, que se 
concentra na eficiência, ecologia, economia, excelência  
e eletrificação.

A E-Mission se encaixa bem em nossos esforços gerais de 
sustentabilidade. Estamos empenhados em explorar todos 
os meios possíveis para reduzir a pegada de carbono de 
nossos produtos. Isso inclui encontrar formas mais eficientes 
de queimar combustível, o que naturalmente tem um 
impacto sobre as emissões.

A utilização de tecnologia avançada também minimiza  
o uso de recursos naturais e tem um impacto positivo  
nas emissões.

Vamos falar especificamente sobre a compactação  
do asfalto. Qual é a direção futura desses produtos?

É tudo relacionado à ACE e tudo o que ela contribui. A ACE 
ajuda até mesmo operadores inexperientes a terem sucesso, 
o que é cada vez mais importante, dadas as mudanças na 
força de trabalho global. 

O ACE também monitora a compactação para que 
os operadores possam se concentrar na segurança, 
desempenho e produtividade das máquinas. Em última 
análise, estamos falando de tecnologia que tem um grande 
impacto na melhoria da qualidade do pavimento asfáltico.

De que forma a Ammann está abordando a tendência 
para uma crescente digitalização?

Principalmente através de tecnologias avançadas de 
sistemas semiautônomos ou autônomos de Controle de 
Compactação Contínua (CCC). Também é feito oferecendo 
GPS para controles online do local de trabalho ou 
comunicação máquina-a-máquina – e através de sistemas 
telemáticos que permitem o gestão detalhado da frota.

Os sistemas CCC, sejam eles semi ou totalmente autônomos, 
são fundamentais para o controle de qualidade. Requer 
medição e ser capaz de definir a meta e monitorar o 
progresso para alcançá-la. Temos o sistema mais avançado 
da ACE, e nossos clientes se beneficiam muito com 

isso. Seguindo adiante, os clientes terão a escolha entre 
um sistema semiautônomo (ACEforce) ou algo que seja 
completamente autônomo (ACEpro).

As notícias estão chegando sobre a próxima geração da 
ACE, provavelmente durante o bauma 2022. Será a quarta 
geração do sistema.

O que há de novo na gestão de frotas?

Um ServiceLink atualizado é nosso último esforço em 
termos de controle do ciclo de vida da máquina. ServiceLink 
é um sistema telemático que permite que nossos clientes 
e usuários finais tenham uma visão geral completa de suas 
máquinas, sua localização e futuras necessidades  
de serviços.

Quais regiões estão mostrando força, e que áreas você 
vê como as melhores oportunidades para o futuro?

O ano passado, naturalmente, trouxe dificuldades, mas 
Ammann conseguiu manter – e em alguns casos fortalecer 
– nossas posições em mercados onde somos historicamente 
muito fortes, tais como a Europa e a Rússia. Também 
estamos vendo crescimento em mercados adicionais, 
especialmente nos EUA.

Há desafios pela frente, tanto em nível global quanto 
regional. Alguns governos têm se mostrado imprevisíveis 
diante da adversidade. Esse comportamento nunca ajuda. 
Além disso, a cadeia de abastecimento e a escassez de 
mão-de-obra estão tendo um impacto em todas as regiões, 
embora algumas sejam mais afetadas que outras.

A curto e médio prazo, esperamos que a Europa apoie 
esforços ambientais mais robustos e que os Estados Unidos 
fortaleçam sua infraestrutura. A maior parte do resto do 
mundo permanecerá em modo de espera à medida que 
as questões essenciais, tais como os desafios da cadeia de 
suprimentos, forem resolvidas.

Construção 
de estradas

https://www.ammann.com/pt-br/technology/road-construction
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A empresa lida com uma variedade de trabalhos relacionados 
à infraestrutura, incluindo pesquisas de engenharia, novas 
construções, reconstrução e reparos. Em 2018, introduziu a 
reciclagem em seus negócios com a compra de uma Central de 
Mistura de Asfalto Ammann ABA 240 UniBatch com sistema de 
reciclagem a frio RAC25.

O sistema RAC25 permite a produção de mistura com até 25 % 
de RAP frio. A gestão da AUTOBAHN entendeu isto como um 
bom começo – mas apenas um começo. Após discussões com 
os engenheiros da Ammann, os líderes da empresa decidiram 
fazer planos para o futuro. A compra incluiu um filtro AFA-3075 
reforçado de alta capacidade, com 70 000 Nm³/h de volume de 
gases de escape, que garantiu que a usina fosse devidamente 
configurada para poder, posteriormente, reciclar materiais quentes.

A central operou com sucesso durante duas temporadas, 
produzindo vários tipos de misturas asfálticas, incluindo aquelas 
com 25 % de materiais reciclados a frio (RAP), bem como SMA 
(mastique asfáltico de pedra) com 10 % de RAP.

Em 2020, a AUTOBAHN acrescentou uma segunda torre de mistura 
e um tambor de secagem de fluxo paralelo RAH60. O ajuste 
permitiu a utilização de 25% de materiais frios – e até 60 % de 
RAP quente. Os engenheiros da Ammann enfrentaram uma tarefa 
significativa. O RAH60 foi projetado para ser parte de uma central 
permanente. No entanto, ocasionalmente a AUTOBAHN precisava 
deslocar a fábrica.

A JV AUTOBAHN é líder de mercado na construção de estradas e aeródromos na Rússia há 25 anos. Uma razão 
determinante para o sucesso da empresa é sua capacidade de se preparar para futuros desafios – e oportunidades.

A EMPRESA  
RUSSA COMEÇA  
– E RAPIDAMENTE 
EXPANDE  
– A RECICLAGEM  
DE ASFALTO
Foco na inovação, sustentabilidade 
e eficiência energética.

A equipe de engenharia da Ammann aceitou o desafio, 
projetando e implementando uma base móvel de aço para 
uma planta de reciclagem a quente. O secador de fluxo 
paralelo, estrutura de apoio, transportadores e elevador foram 
montados sobre suportes portáteis para facilitar a montagem 
e transferência entre locais. A Ammann é o único fabricante de 
usinas a oferecer esta solução.

“Pensamos longa e intensamente sobre quais opções 
modernas deveriam equipar nossa nova fábrica emblemática 
a fim de suportar toda a gama de inovações que estávamos 
implementando”, afirma Nadezhda Savenkova, vice-diretora 
administrativa de inovação e qualidade da AUTOBAHN. “Como 
resultado, além da reciclagem a frio e a quente, encomendamos 
um fornecimento de espuma de asfalto para uso com a 
tecnologia própria e em combinação com outras tecnologias.” 
A AUTOBAHN pode produzir misturas com quantidades variáveis 
de RAP porque possui sistemas de reciclagem tanto a quente 
como a frio. Pode utilizar os sistemas individualmente ou 
combiná-los enquanto produz uma única mistura.

Um grupo de alimentação fria composto por dois alimentadores 
de 13 m³ fornece o RAP. Os grupos de transportadores são 
projetados para que o operador possa enviar material para o 
sistema de reciclagem a frio (RAC25), o sistema de reciclagem 
a quente (RAH60) – ou para ambos os sistemas simultaneamente.
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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 adicição 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 or 30 t (2 compartimentos) 

Sistema de controle:  as1

Sistema de Reciclagem: RAC | RAH50 | RAH60

Retrofit do ABA 240 UniBatch  
com RAH60
Capacidade: 240 t/h com 5 % de umidade

Tambor de secagem (mineral): T-2390

Tambor de secagem paralelo (RAH60): RT-22100

Queimador para o tambor mineral: 18 MW

Queimador para RAH60: 7 MW

Filtro: AFA-3075, 70 000 Nm³/h

Peneira: VA-1840-S-6

Misturador: AMIX-2.30 3.3 t

Silo quente de minerais: 61 t

Silo de mistura pronta: 110 t (2 compartimentos)

Silo para material reciclado: 20 t

Sistema de controle: as1

Sistema de reciclagem: Frio RAС25 | Quente RAH60

Sistema de fornecimento de reciclagem a quente:  
Bases móveis de aço

O princípio do secador de fluxo paralelo RAH60 é o seguinte: 
o material reciclado e o gás bruto são alimentados na mesma 
direção. Isto funciona em conexão com o tambor mineral, ou 
seja, 60 % do material vem do RAH60 e 40 % do tambor mineral. 
Para reduzir as emissões do secador de fluxo paralelo,  
a temperatura do material reciclado não ultrapassa 130 °C.  
A temperatura do asfalto é aumentada quando se mistura com  
o material aquecido do tambor mineral.

“Fazemos o nosso melhor para aproveitar ao máximo as 
capacidades da planta e produzir misturas com maiores 
quantidades de RAP e espuma de asfalto”, disse Savenkova. 
“É claro, muito depende das exigências dos clientes. Mas, de 
nossa parte, incentivamos o crescente interesse na tecnologia 
de reciclagem na Rússia e estamos felizes por estar na 
vanguarda. Esperamos nos tornar a primeira empresa na Rússia a 
implementar com sucesso 60 % de RAP, garantindo a qualidade 
superior das misturas asfálticas. A tecnologia de reciclagem 
tem muitos benefícios econômicos e ambientais. Requer 
investimentos importantes, mas estamos certos de que o futuro 
pertence à reciclagem.”

Para ajudar a controlar e otimizar a produção, a AUTOBAHN 
utilizou o Sistema de Controle Ammann as1 com um avançado 
módulo de Adição Dinâmica de Reciclagem (RAD). A empresa 
elogiou as características do as1 – e do módulo RAD em especial.

“O Sistema de Controle as1 é muito fácil de usar, permitindo o 
controle fácil de todo o processo de produção”, afirmou Sergei 
Kultygin, gerente de produção. “Isto é especialmente importante 
quando se produzem misturas complexas com o RAP. Agora 
estamos dominando ativamente a funcionalidade do módulo 
RAD, onde a relação RAP pode ser facilmente alterada durante o 
processo de produção em andamento com um clique do mouse, 
sem alterar a receita.”

Kultygin continuou: “Somos gratos à equipe de engenharia da 
Ammann por sua ajuda prática na implementação da tecnologia 
de reciclagem em nossa fábrica. Como se viu, há muitas nuances 
diferentes na preparação, seleção e alimentação do RAP no 
sistema. A ordem em que o material é introduzido no misturador 
e as tecnologias avançadas utilizadas também têm um  
impacto significativo.”

O RAH60 traz muitos benefícios, inclusive:
• Ecologicamente correto – utiliza até 60 % de RAP
• Emissões de CO₂ reduzidas em 3.2 kg/t asfalto 
• Os custos de produção diminuíram em até 55 %
• A economia de custos de energia aumentou até 17 %
• Encaixe perfeito com reciclagem a frio (RAC)
• Ideal para asfalto a baixa temperatura

ABA UniBatch

https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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A Ammann lançou o novo Compactador de Placa 
Hidrostática Vibratória APH 85/95, com um cabo guia que 
facilita ainda mais o controle da máquina pelos operadores.

A placa retém todas as forças de compactação que os 
empreiteiros passaram a adorar, com freqüência vibratória 
máxima de 52 Hz e força centrífuga máxima de 85 kN. A alça 
guia também apresenta um sistema de amortecimento isolado 
por vibração que direciona a vibração para longe do operador 
e para o solo. Os valores de vibração do braço de mão (HAV) de 
2.5 m/seg² são os mais baixos da indústria. Na verdade, os níveis 
de vibração são tão baixos que os códigos de segurança não 
exigem documentação das horas de operação.

Também é apresentado o sistema de direção Orbitrol da 
Ammann, que ajusta os pesos centrífugos para mudanças 
direcionais suaves e fáceis e controle preciso, mesmo em áreas 
onde o espaço é limitado. A placa também pode pairar e 
proporcionar compactação no local.

O APH 85/95 utiliza o sistema patenteado Ammann de triplo 
eixo excitador, proporcionando uma potência de compactação 
inigualável, melhor capacidade de nivelamento e ótima 
manobrabilidade. O sistema mantém o movimento das placas 
consistente, o que, por sua vez, permite um deslocamento suave 
– mesmo através de solos pesados e coesivos. O sistema de triplo 
eixo ajuda as placas a superar sem esforço as classes íngremes.  
As máquinas podem até mesmo subir enquanto enchem  
áreas saturadas – trabalho que pode deixar os produtos 
concorrentes parados.

Um sistema de acionamento totalmente hidrostático elimina a 
necessidade de uma correia em V e uma embreagem centrífuga, 
reduzindo drasticamente as necessidades de manutenção.  
Ao invés disso, um motor hidráulico aciona os eixos excêntricos.  
A placa é equipada com um motor diesel Kubota D902,  
avaliado em 13.4 kW.

MUDANÇAS 
DIRECIONAIS SEM 
ESFORÇO COM 
PLACAS AMMANN

O APH 85/95 pode ser equipado com o comprovado Ammann 
Compaction Expert (ACE), um sistema automatizado de medição 
e controle de compactação. O sistema ACE nas placas vibratórias 
utiliza a mesma tecnologia das máquinas de compactação pesada 
da Ammann. Ele fornece aos operadores uma indicação precisa da 
rigidez do solo e se a compactação desejada foi alcançada.

Os transportadores apreciam os pontos de amarração grandes 
e localizados de maneira ideal da máquina, o que facilita as 
amarrações. O projeto renovado do capô também garante maior 
visibilidade ao redor da placa. Além da manutenção reduzida 
resultante da eliminação de uma correia em V, os proprietários de 
empresas apreciam o fato de que a manutenção diária é rápida – e 
pode até ser concluída sem ferramentas.

O capô grande e de abertura ampla permite o  
acesso conveniente ao motor – outra vantagem  
da manutenção.

APH 85/95 Retém a Força 
de Compactação.

APH 85/95
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

Punho do cabo de baixa vibração 
Os valores de HAV líderes do setor abaixo de 2,5 m/seg2 protegem 
o operador e eliminam a necessidade de registros demorados.

Tecnologia de eixo triplo  
Capacidade de graduação líder no setor e operação ideal, mesmo 
em substratos úmidos e coesivos. 

Desempenho de compactação superior 
Unidade vibratória potente que gera alto rendimento de 
compactação para compactação rápida e cobertura consistente.

Acionamento hidráulico completo 
Controle da máquina de altíssima qualidade com alta precisão, 
mesmo em áreas confinadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso de operação: 813 kg

Larguras de trabalho:  650 / 800 / 950 mm

Frequência de vibração máx.:  52 Hz

Força Centrífuga máx.: 85 kN

Video

https://youtu.be/br8ivAcR8J8
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O rolo compactador manual ARW 65 da Ammann foi 
redesenhado para trazer ainda mais facilidade de uso  
aos operadores.

O rolo, conhecido como máquina 2 em 1 porque pode trabalhar 
no solo ou asfalto, inclui um display expandido para proporcionar 
mais indicações visuais sobre o desempenho de compactação. 
O horímetro foi reposicionado e também está mais visível. Os 
operadores apreciarão um novo indicador de nível de água, o que 
facilita verificar sempre se há um suprimento adequado quando a 
máquina trabalha com asfalto. O tanque de água agora tem um 
único plugue localizado em um local mais acessível.

O novo design também inclui para-choques que se estendem além 
da estrutura da máquina para maior proteção. As novas opções 
disponíveis incluem uma saída para o Ammann Compaction Expert 
(ACE), o sistema de compactação inteligente de propriedade da 
Ammann. O ACE mantém os operadores informados sobre o 
progresso e ajuda a evitar o excesso ou falta de compactação.

Outro opcional é uma tomada para uma unidade de controle 
telemático (TCU) – o hardware utilizado na transmissão de dados 
e ferramentas de rastreamento, como o ServiceLink da Ammann. 
O ARW 65 é popular entre os empreiteiros devido a seu poder 
de compactação e capacidade de combinar duas aplicações em 
uma única máquina. O operador escolhe se deseja utilizar uma 
configuração de alta amplitude para trabalhos no solo e  
agregados ou uma configuração de baixa amplitude para  
materiais asfálticos e betuminosos.

O rolo manual é oferecido com dois tipos de motores a diesel: 
Hatz ou Yanmar. Ambos fornecem grande potência à máquina 
e cumprem os padrões globais de emissões em todo o mundo. 
O rolo oferece folga em ambos os lados do tambor, permitindo 
trabalhos de compactação extremamente próximos a curvas, 
paredes de retenção e outros obstáculos. Isto elimina o trabalho 
demorado nas bordas e em áreas confinadas. A máquina é 

O ARW 65 
REDESENHADO 
ESTIMULA OS 
OPERADORES

construída sem peças mecânicas de desgaste rápido, como correias 
em V e uma embreagem, ajudando a reduzir as necessidades  
de manutenção.

O punho guia ergonômico inclui um mecanismo que desliga 
imediatamente a máquina quando o operador soltar seu punho. 
No modo reverso, a velocidade do rolo é limitada a 2.5km/h como 
norma de segurança para proteger o operador. O acionamento 
hidráulico garante um ajuste variável da velocidade e uma ação suave 
de partida/parada – essencial quando se trabalha com asfalto.

Compactador manual trabalha 
no solo ou asfalto.

ARW 65
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

2 amplitudes ajustáveis 
Permitem diferentes aplicações, como trabalhos em asfaltos ou 
aplicação na subestrutura ou sobre camadas de fundação não ligadas.

Máquina totalmente hidráulica 
Ajuste preciso das velocidades.

Completa liberdade lateral 
Trabalho preciso infinitamente variável em paredes e meios-fios.

Aspersão de água integrada 
Impede a aderência do asfalto à cinta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pesos de operação: 712–744.5 kg

Larguras de trabalho:  650 mm

Frequência de vibração máx.:  65 Hz

Força Centrífuga Máx.: 14 / 23 kN

Motor: Hatz 1D42 ou Yanmar L100N

ARW 65

https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment/walk-behind-rollers
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RETROFIT DO 
TAMBOR REDUZ 
SIGNIFICATIVAMENTE 
O ODOR
RAH100 mantém felizes os vizinhos 
da usina de asfalto.
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A usina de mistura de asfalto está localizada perto de uma área 
residencial, com muitos vizinhos nas proximidades. Espera-se que 
o retrofit reduza significativamente as emissões de odor. O fator 
essencial para os esforços é a tecnologia avançada e proprietária 
de aquecimento do RAH100. Especificamente, o secador utiliza 
um sistema de aquecimento que minimiza o odor enquanto 
ainda produz mistura da mais alta qualidade. Mitigar o odor foi 
a principal preocupação, mas o novo secador também resultou 
em uma mistura de melhor qualidade porque o processo de 
aquecimento suave protege o asfalto.

O secador de contrafluxo RAH100 permite produzir nova mistura 
asfáltica com asfalto 100 % reciclado (RAP). Embora a APL esteja 
interessada em eventualmente usar mais RAP, foi o aquecimento 
inovador do RAH100 que incentivou a APL a ir em frente com  
o retrofit.

Um retrofit para uma usina de mistura de asfalto Ammann está reduzindo as emissões de odores e agradando os 
vizinhos. Um secador Ammann RAH100 substituiu o componente existente em uma usina de décadas de propriedade 
da Asfalt Productie Limburg (APL) em Heusden-Zolder, Bélgica. É o primeiro RAH100 a ser utilizado no país.

O RAH100 consiste em duas seções conectadas. Uma delas é um 
gerador de gás quente que contém um queimador e força o ar 
quente em direção à segunda seção, um secador contrafluxo.

O agregado entra na extremidade mais distante da seção do 
secador de contracorrente e se desloca em direção à câmara de 
aquecimento. No final do secador de contracorrente, o material 
é transportado para um silo de acompanhamento. O material 
aquecido deixa o secador antes que a temperatura se torne 
excessiva, o que reduz tanto os vapores quanto o odor. A central 
renovada é totalmente revestida e possui um silenciador e uma 
cobertura no topo do elevador, para reduzir o ruído.

Vídeo

https://youtu.be/tZXO6YH1KRg
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Graças aos modernos sistemas de controle Ammann,  
a produção de diferentes tipos de mistura hoje em dia é 
amplamente automatizada e normalmente requer apenas 
algumas intervenções do capataz de mistura.

O processamento de pedidos de mistura, no entanto, é muitas 
vezes uma tarefa manual. Além de pedidos por telefone, muitos 
clientes enviam seus pedidos de mistura por e-mail, fax ou 
sistema de mensageiro. Os pedidos também são feitos quando  
os motoristas de caminhão fazem um pedido pessoalmente  
na fábrica.

No final, muitos canais de pedidos têm que ser fundidos 
manualmente – uma abordagem que é propensa a erros. Em 
última análise, a otimização da produção na fábrica de mistura só 
é possível se os pedidos forem conhecidos com antecedência e, 
portanto, podem ser combinados e produzidos em conjunto.

Com a planta Q e o aplicativo incluído, a Q Point oferece uma 
solução integrada que ajuda a atender pedidos de mistura 
digitalmente e em tempo real – de forma transparente, 
abrangente e livre de erros. 

Os pedidos são transmitidos digitalmente para a usina de mistura 
através do aplicativo de pedido ou de sistemas de controle do 
processo de construção, como o Q Asphalt. O pessoal da usina 
de asfalto pode ver os pedidos recebidos num relance, verificá-

O PROCESSAMENTO DE PEDIDOS 
TAMBÉM DEVE SER DIGITAL

los e confirmá-los ou cancelá-los digitalmente. A pessoa que faz 
o pedido pode acompanhar o progresso digitalmente e fazer 
ajustes a qualquer momento.

Quando os pedidos são recebidos, tanto um plano de produção 
ideal quanto um plano de carga são automaticamente 
estabelecidos para a usina. Estes podem ser transmitidos ao 
sistema de controle da usina de mistura asfáltica Ammann, 
bem como aos sistemas de pesagem comuns. Isto elimina a 
necessidade de listas de pedidos baseadas em papel e a criação 
manual de um plano de produção. As notas de entrega geradas 
após o carregamento também podem ser trocadas digitalmente 
com a pessoa que fez o pedido.

Várias interfaces padrão abertas permitem a integração flexível 
do Q Plant no cenário de sistemas da fábrica de mistura.  
O avançado sistema de controle as1 da Ammann é equipado  
com uma interface Q Plant.

Um sistema de pedido digital com Q Plant e o aplicativo 
SiteBuddy não é apenas um instrumento de fidelidade do cliente, 
mas também oferece tanto à usina de mistura quanto à empresa 
de construção uma cadeia de pedidos e fornecimento com 
economia de recursos, livre de erros e rastreável.
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Neste verão, os visitantes do Ammann Verdichtung 
em Hennef, Alemanha, testemunharam uma visão 
incomum. Normalmente, o departamento de serviços 
é movimentado: Máquinas são verificadas, erros são 
analisados e conversões específicas do cliente são 
implementadas. 

De julho a setembro, porém, os convidados tiveram mais chances 
de ouvir “E … ação!”, pois o local foi palco de filmagem de vários 
vídeos de serviço.

Os vídeos cobrem os procedimentos de serviço para todos 
os novos produtos e máquinas atualizadas. Com o tema “De 
técnicos para técnicos”, os filmes são um ótimo complemento 
aos manuais de operação e instruções de reparo. 

Os vídeos editados estão agora disponíveis no canal Ammann 
YouTube e no aplicativo Ammann Service. Para facilitar ainda 
mais a vida dos técnicos, todos os kits de serviço e reparo estão 
diretamente equipados com um código QR que chama o filme 
correspondente para o cliente.

Os técnicos da Ammann dedicaram muito tempo e esforço para 
determinar as informações essenciais apresentadas nos vídeos. 
O que seus colegas nos revendedores e empresas de locação 

realmente precisam saber? Quais desafios eles enfrentam  
com cada produto, e que perguntas podem surgir ao realizar  
o serviço?

Não há diálogo falado. Em vez disso, os vídeos demonstram 
as etapas adequadas. A falta de diálogo garante que os filmes 
possam ser utilizados em todo o mundo, independentemente do 
idioma do espectador.

O feedback tem sido extremamente positivo. Os técnicos 
fora de Ammann disseram que as produções esclarecem os 
problemas e os ajudam a executar o serviço e a manutenção mais 
rapidamente – e, portanto, de forma mais econômica.

A Ammann continuará a produzir estes vídeos, pois agora eles 
são um método comprovado para ajudar os clientes a colocar 
suas máquinas de volta imediatamente em operação, de modo 
que elas permaneçam produtivas e lucrativas.

VÍDEOS DE 
TÉCNICOS PARA 
TÉCNICOS

Vídeos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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A Ammann entregou recentemente 116 compactadores e compactadores de placas a A. Frauenrath, Heinsberg, 
Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha, e Frauenrath Großröhrsdorf, Saxônia, Alemanha. O tratamento da transação 
foi Grenzland, Hückelhoven, uma concessionária de Ammann em North Rhine-Westphalia.

A Frauenrath está usando o Ammann ServiceLink em 40 das máquinas. A ferramenta fornece dados essenciais tais 
como localização da máquina, status da bateria e horas de operação.

O Grupo Molson, distribuidor da Ammann no Reino Unido, celebro recentemente um evento de portas abertas para os 
clientes. Um encontro, de três dias de duração, aumentou a interação com os clientes, que se viu dificultada nos dos 
últimos anos devido a pandemia.

As visitas guiadas aos produtos, organizadas pelo pessoal de vendas capacitado, ajudarão aos clientes a conhecer as 
principais características e vantagens. Os compactadores pesados e leves e os esforços de pós-venda, como ServiceLink, 
foram essenciais para o evento, celebrado em Avonmouth (Inglaterra).

COMPACTADORES, PARTE 
DO NEGÓCIO SERVICELINK

MOLSON ORGANIZA 
UM EVENTO  
PARA CLIENTES
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O website de equipamentos usados da Ammann foi reformulado para oferecer 
uma melhor experiência ao usuário.

O mercado online apresenta equipamentos que estão em boas condições e são 
oferecidos a preços justos. Os produtos incluem compactadores, compactadores 
de placa vibratória, rolos de trincheira, rolos tandem, pavimentadoras de 
estradas, escavadeiras e usinas de mistura de asfalto.

O site, used.ammann.com, apresenta produtos construídos pela  
Ammann e outros fabricantes.

Uma variedade de compactadores leves e pesados estava em exposição no SMOPYC 2021 – um show com 
obras públicas, construção e máquinas de mineração.

Os visitantes do estande da Ammann também puderam rever a Mini Pavimentadora AFW 150-2 no evento, 
realizado em Zaragoza, Espanha.

VISITE USED.AMMANN.COM 
– AMMANN'S NEW USED 
EQUIPMENT SITE

CLIENTES VISITAM 
SMOPYC 2021

Used Equipment

https://used.ammann.com


NÃO PERCA!

Fortalecimento da infraestrutura 
para a próxima geração

www.ammann.com

Inscreva-se hoje e receba seu próximo exemplar de nossa
revista de clientes.

• Aproveite entrevistas exclusivas com especialistas
• Depoimentos convincentes de clientes em todo o mundo
• Mantenha-se informado sobre novos produtos e tecnologia Inscreva-se hoje

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

