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UYUMLANMAMIŞ 
SIKIŞTIRMA KUVVETI
AMMANN APH HIDROSTATIK TITREŞIMLI PLAKA 
KOMPAKTÖRLERI, GÜÇLE ILGILIDIR - SAF VE BASITTIR
Sıkıştırma kuvvetinin yerini hiçbir şey tutamaz. Ve iş onları göstermeye geldiğinde 
Ammann APH Hidrostatik Titreşimli Plaka Kompaktörleri rehberlik eder. 

Ammann APH Plaka Kompaktörleri

• Uyumlanmamış sıkıştırma kuvveti

• Çaba gerektirmeyen makine kontrolü

• Kullanışlı, güvenli bağlama

• Akıllı Sıkıştırma sistemi

• Konum, pil şarjı ve kullanımın dijital veri yönetimi

• Minimal bakım
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Tokmaklar Titreşimli plakalar Yürüyen Silindirler Ekli Kompaktörler Kanat Silindirleri Hafif Yol Silindirleri
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Sayın müşteriler

Customer Magazine dergisinin bu sayısında, sürdürülebilirlik hususuna 
olan bağlılığımız yeterince vurgulanmıştır. Özel olarak, ürettiğimiz 
tesislerin ve makinelerin karbon ayak izini azaltıyoruz ve bunları inşa 
etmek için gereken değerli hammaddelerin kullanımını en aza indiriyoruz.

Sürdürülebilirlik hususuna olan bağlılığımıza ilişkin somut kanıtları 
sonraki sayfalarda da bulabilirsiniz. Örnek olarak, Ammann Yüksek 
Geri Dönüşüm Teknolojisi (HRT) tesisleri, karışım üretiminde daha önce 
görülmemiş oranlarda geri dönüştürülmüş asfalt kullanmaktadır.

Geri dönüşüm konusu tabii ki önemli bir konudur, fakat çevreye olan 
katkılar asfaltın tekrar kullanılmasından daha da ileriye gitmektedir. 
Tesisler, daha düşük sıcaklıklarda da üretim yapabilmektedir ve bu sayede 
yakılan yakıt miktarı azaltılır ve emisyonlar sınırlandırılır.

Bu sayıda da bahsedilen yeniden donatma işlemi, tesislerin işlevsiz 
kalmasını önlemektedir. Yeniden donatma işlemi sayesinde, asfalt ve 
beton karıştırma tesislerinin çalışmasını sağlayan bileşenlerin ömrü 
uzatılmaktadır. Buna ek olarak, daha düşük emisyona sahip yeniden 
donatılan tesisler yakıt konusunda daha etkindir ve sessizdir.

Ammann’ın sürdürülebilirlik çalışmaları sadece tesislerle sınırlı 
kalmamaktadır. Bunu kendiniz deneyimlemek için makineler hakkındaki 
makaleleri inceleyebilirsiniz. Bizler, tüm Ammann ürünlerini, bu ürünleri 
eskisinden daha da yeşil yapacak yenilikçi özellikler ekleyerek, daha da 
verimli çalıştırma konusunda kararlıyız.

Her yeni nesil tesisi ve makineyi eskisinden daha da çevre dostu 
yapacağımız konusunda hiç şüpheniz olmasın, bunları gerçekleştirirken, 
sizlerin işlerini başarılı kılan olağanüstü üretimden herhangi bir  
taviz verilmeyecektir.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Diğer zamanlardaysa, silindirlerin daha az geçişte sıkıştırma 
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan, yakıt yanmasını ve ilgili 
emisyonları en aza indiren teknoloji dahil olarak bağlantı o 
kadar belirgin değildir. Yeşil ürünlere ve süreçlere olan bağlılık 
Ammann’da yeni olan bir husus değildir. Diğer yandan, küresel 
sağlık yararına çabaları hızlandırmak için yenilenmiş bir aciliyet 
içermektedir. Sürdürülebilirlik Ammann’da bugün ve bundan 
sonraki tüm günlerde odak noktasıdır.

Ürün inovasyonu
Bazen hem yeni hem de eski olan zorluklarla baş edebilmek için 
tamamen taze bir yaklaşım gerekir. Ammann’ın ileri mühendislik 
ekibi yaratıcı ve yenilikçi düşünme ile ilgili bir geçmişe sahiptir.

Sıfır atık sistemi
Kesintisiz asfalt karıştırma tesisleriyle, her bir vardiyanın ilk ve son 
birkaç tonu atık hale gelir. En azından durum böyleydi. Ammann 
uzmanlarından oluşan bir ekip, tüm karışımların en başından 
sonuna kadar uygun oranda daha büyük agrega ve ince tanelere 
sahip olmasını temin eden patentli bir çözümü geliştirdi. Yaratıcı 
olan bu çözüm, her vardiyada tesis başına 5 tona yakın karışımın 
her gün hurda yığınına girmesini önlemektedir.

Karbon nötr brülör
Peki yenilenebilir olmakla kalmayıp 
karbondioksit düzeylerini de 
düşürebilen bir yakıt kaynağı nasıl 
karşılanmalıdır? Odun tozunu 
yenilenebilir bir yakıta dönüştüren 
özel bir asfalt karıştırma tesisi 
brülörü sayesinde bu artık 
kullanılabilmektedir. Bu Ammann 
brülörünü daha da özel yapan 
şey, karbon nötrlüğü ile ilgilidir. 
Odun yakarken açığa çıkan CO₂, 
ağacın yaşam ömrü boyunca bu 
miktarda karbondioksit tüketmesiyle dengelenir. Bundan dolayı, 
emisyonların bu kısmı karbon nötrdür.

Bazı durumlarda, Ammann’ın sürdürülebilirliğe karşı olan bağlılığı açıktır. Örneğin, asfalt karıştırma 
tesislerimizin bir hattı, adında “geri dönüşüm” ifadesini içermektedir.

RAH100
RAH100 karşı akım kurutucusu %100 RAP’a kadar yeni asphalt 
karışımının oluşturulmasına imkan verir. RAH100’ün elzem olan 
özelliği yumuşak ısıtma işlemidir. RAP hedef sıcaklığa ulaşmalıdır 
fakat malzeme çok hızlı ısıtılacak olursa değerli bitüm zarar 
görecektir. RAH100 ise bu sorunu ortadan kaldırır. Birbirine bağlı 
iki bölümden oluşur. Biri, bir brülör içeren ve havayı karşı  
akışlı bir kurutucu olan ikinci bölüme doğru zorlayan bir sıcak  
gaz jeneratörüdür. 

RAP, karşı akışlı kurutucu bölümünün uzak ucundan girer ve ısı 
odasına doğru hareket eder. Karşı akışlı kurutucunun sonunda 
RAP, beraberindeki bir siloya taşınır. Isıtılmış RAP karışımı, sıcaklık 
aşırı hale gelmeden kurutucuyu terk eder. Bundan ötürü bitümün 
zarar gördüğü kritik sıcaklığa asla ulaşamaz.

Kapsamlı yeniden dönüşüm çözümleri
Ammann müşterileri için farklı geri dönüşüm çözümleri 
bulunmaktadır. RAH100 kurutucu, %100’e kadar RAP’den karışım 
üretebilmektedir. RAH60, %60’a kadar sıcak geri dönüştürülmüş 
malzemelerin beslenebildiği paralel akışlı bir kurutucudur. RAH50, 
%40’a kadar geri dönüştürülmüş malzeme içeren orta halkalı  
bir kurutucudur.

Bu özel kurutucuları kullanmayan Ammann Asfalt Karıştırma 
Tesislerinde de geri dönüşüm yapılabilmektedir. %30’a kadar 
soğuk geri dönüştürülmüş malzeme doğrudan miksere girebilir. 
Diğer bir deyişle Ammann’daki herhangi bir tesis bu RAP 
yüzdesini kullanabilir.

ILERIYE DÖNÜK 
YEŞIL BIR YOL
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Alternatif yakıtlar
Ammann yeni, yenilenebilen enerjileri yakabilen ve hatta atıkları 
yakıta dönüştürebilen asphalt karışım tesislerini geliştirmiştir. 
Kolza tohumu ve şeker kamışı gibi biyoyakıtlar iklim korumasını 
destekler ve mineral yağa olan bağımlılığı azaltırlar. Sülfat selüloz 
üretiminin atık ürünü olan Tall yağı da kullanılabilir. Ammann 
biyoyakıt brülörleri doğal gaz, LPG, hafif ve ağır yağ ve gazyağı 
gibi daha geleneksel yağları da kullanabilirler.

Ammann Sıkıştırma Uzmanı (ACE)
Tescilli bir Akıllı Sıkıştırma sistemi olan ACE, sıkıştırmadaki 
ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak ölçer ve paylaşır. ACE’nin biri 
ağır kompaktörler ve diğeri hafif ekipman için olmak üzere çeşitli 
versiyonları bulunmaktadır. Bütün bunlar gereksiz sıkıştırma 
işleminin önlenmesi için bilgiler sağlarlar ve neticesinde yakıt 
kullanımında, makinede eskime payında ve emisyonlarda çok 
büyük azalmalar sağlanır.

ECOdrop
ECOdrop motor verimliliğini maksimum seviyeye çıkararak çalışır 
ve bu yollar hem emisyonlar hem de yakıt maliyetleri azaltılır. 
Ayrıca, ECOdrop bunları çalıştırmak için gereken operasyonel 
sıvıları en aza indirmek için temel sistemlerin ve bileşenlerin 
yeniden yapılandırılmasını da kapsar. Bu, sıvıların hem  
satın alınması hem de bertaraf edilmesi için daha düşük 
maliyetlerle sonuçlanır.

Belirli bir ürüne daha yakından bakıldığında, Ammann ARS 70 
Toprak Kompaktörü, temel özelliklere ve faydalara vurgu yapar. 
ECOdrop ile ARS 70’te şu azalmalar görüldü:
• Yakıt tüketiminde %22
• Gereken hidrolik sıvıda %26 
• İhtiyaç duyulan titreşim sistemi sıvısında %10

İmalat
Ammann’ın Avrupa, Güney Amerika, Çin ve Hindistan’daki 
üretim tesislerinde de sürdürülebilirlik taahhüdü açık şekilde 
görülmektedir. Yalın uygulamalar değerli doğal kaynakları 
korurken, modern makineler ve kolaylaştırılmış süreçler enerji 
ihtiyaçlarını en aza indirir ve emisyonları azaltır. 

Operasyonlar, çalışan güvenliğine olan bağlılığı yansıtır ve 
gelişmiş havalandırma sistemleri içerir. Kapsamlı eğitim, çalışan 
güvenliğini ve yetkin üretim sağlar.

Ammann’da sürdürülebilirliği sağlamak için şunları yapacağız:
• Yeşil tesisler ve makineleri oluştururken güvenli ve sürdürülebilir  

üretim uygulamalarını en üst düzeye çıkarmak.

• Eko-odaklı paketleyiciler ve nakliye hizmetleri sağlayıcıları ile  
ortak olmak.

• Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkaran 
asfalt karıştırma tesisleri geliştirmek.

• Belirtilen gerekliliklerin ötesinde emisyonları azaltan tesisler ve 
makineleri temin etmek.

• Alternatif çevre dostu yakıtların kullanımını yaygınlaştırmak.

• Tesislerin ve makinelerin verimli çalışmasını sağlamak için ileri teknolojiyi 
kullanarak yakıt yanmasını ve emisyonları asgari düzeye indirmek.

• Çalışma için gereken yağların ve diğer sıvıların hacmini azaltarak bertaraf 
etme gerekliliklerini de azaltmak.

Sürdürülebilirlik 

https://www.ammann.com/tr/sustainability
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Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG, Almanya 
içerisinde büyük Stuttgart alanı, Hohenlohe bölgesi ve 
Aalen’e yayılmış beş asfalt karıştırma tesisine sahiptir. 
Eurovia ve Wolff & Müller Makadamwerk Schwaben 
GmbH’in ortaklarındandır.  Tüm tesisler, bölgedeki 
birçok yol yapım çalışmasına yüksek kalite asfalt teslimini 
de içeren Ammann’ın yekpare çözümleri ile donatılmıştır. 
2019 yılında şirketin Almanya, Sindelfingen’de bulunan 
tesisini yükseltmek istemesiyle, kiminle iletişime 
geçilmesi gerektiği husus açıklık kazanmıştır: Ammann 
ve Makadamwerk arasındaki sıkı iş birliği geçmişte 
olduğu gibi en iyi sonuçları doğuracaktır. 

Hedeflerin Belirlenmesi
Genel Müdür Volker Schneider ve takımı için 
odaklanılacak ana unsur sürdürülebilirliktir: yeni tesisin 
öncelikler listesinin en başında azaltmış emisyon 
ve geri dönüşümü yapılmış malzemelerin kullanımı 
bulunmaktadır. Buna ilişkin çözüm Ammann ABP HRT’de 
bulunmuştur. HRT “Yüksek Geri Dönüşüm Teknolojisi” 
anlamına gelmektedir ve asfalt karışımının kalitesini 
ve üretim çıktısını etkilemeden gerçekleştirilecek son 
teknoloji çevre önlemlerini yansıtmaktadır. Bu tasarıma 
sahip tesisler yüzde yüze kadar geri dönüştürülmüş asfalt 
kullanma kapasitesine sahiptir. Sıcak gaz jeneratörünün 
kullanımı ile birlikte, geri dönüşümü tamamlanmış 

Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG, sahip olduğu tesislerden birini çok keskin hedefler 
doğrultusunda yenilemiştir. Asfalt üreticisi, Güneybatı Almanya’da bulunan ana tesisi için en 
yüksek performansı yüksek kalite ve ileri ekolojik özellikler ile bir araya getirecek bir tesis 
üzerinde karar kılmıştır. Avrupa’daki en modern tesislerden biri olan Ammann ABP HRT asfalt 
karıştırma tesisi operasyona başlamıştır.

malzeme dikkatli bir şekilde ters akış geri dönüşüm 
kurutucusu RAH100’e yerleştirilmektedir. Cömert bir 
şekilde tasarlanmış buhar çıkış sistemi, soğuk ve sıcak 
geri dönüşümü birleştirme fırsatı sunmaktadır.  

Hedeflerin Gerçekleştirilmesi
Geliştirilmiş Ammann HRT konseptinin kullanılması ile 
Makadamwerk Schwaben yüksek teknoloji kullanımı ve 
yenilik seviyelerini güvence altına almıştır: ABP HRT geri 
dönüşüm sisteminin eşsiz özelliği “doğrudan karıştırıcının 
üzerine konumlandırılan” dikey tasarımıdır. Malzemeyi 
ilerletmek için sadece yerçekimi gücü kullanılmaktadır 
ve bu sayede masraflardan ve yoğun bakım isteyen 
konveyör sistemlerinden tasarruf edilmektedir. 
Yerçekimi gücünü kullanmak, enerji girdisini, yıpranmayı 
azaltmakta ve sıcak geri dönüşüme tabi tutulan 
materyalin ilerletilmesini optimize bir hale getirmektedir. 
Bununla birlikte, sıradan karıştırma tesisleri ile 
karşılaştırıldığında toz ve gürültü emisyonlarının da 
ciddi anlamda azaltıldığı görülmektedir. Tesis, düşük 
sıcaklıklı asfalt üretilirken kullanılacak yenilikçi bitüm 
köpük katkı maddesi ile donatılmıştır.  Mastik asfalt gibi 
özel karışımlar bile herhangi bir özel gereklilik olmadan 
üretilebilmektedir. İki sıralı karıştırma kulesi, çeşitli 
mineraller ve kütleler kullanarak yüksek esnekliğe sahip 
karıştırma işlemini gerçekleştirmektedir.

GELECEĞE 
HAZIRIZ
Son teknoloji asfalt karıştırma tesislerinden biri 
operasyona başlıyor.
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“EGZOZ GAZI, TOZ VE 
GÜRÜLTÜ AZALTIMI 

KONUSUNDA EN YENİ TESİS”

Kıstasları Belirlemek
Ammann Asphalt GmbH Satış Müdürü Volker 
Behrens, “Erken planlama aşamasından itibaren, tüm 
tesisin altyapısının mevcut altyapıya bağlanmasını 
hedefledik” dedi. Önceden gerçekleştirilen bu özenli 
hazırlık, takip eden kurulum sürecinin herhangi bir 
sorun veya gecikme olmadan gerçekleştirilmesini 
sağladı. Eski tesisin kaldırılmasından sadece yedi ay 
sonra, yeni Ammann ABP HRT, 25 Eylül 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen açılış töreni ile üretime başladı. Bu 
tarihten itibaren şirketin üretim kapasitesi 320 t/s’e 
ulaştı ve Sindelfingen’de bulunan asfalt karıştırma 
tesisini esnek ve ekonomik çözümlerle eş anlamlı hale 
getirdi. Behrens, aynı zamanda bu tesisin piyasada 
mevcut olan en son teknoloji egzoz gazı, toz ve gürültü 
azaltma teknolojilerine sahip olduğunu belirtti ve tesisin 
“Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG’nin yol 
gösterici kulesi” olduğunu ifade etti.

ABP HRT
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR

Yüksek oranda RA kullanma kabiliyetine sahip esnek ve ekonomik çözüm

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

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

Geniş ekipman ve bileşen yelpazesi, özelleştirme imkanı sunar

Daha az ses ve toz seviyesi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Kapasite: 240–400 t/h

Karıştırıcı boyutu:  4–6 t

Sıcak agregat silosu:  65–300 t

Sıcak karışım depolama silosu: 200–1000 t  

Kumanda sistemi:  as1

Geri dönüşüm sistemi: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Batch tipi 
asfalt plentleri

https://www.ammann.com/tr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing
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SAĞLAM BİR 
KURULUŞ
Ammann Ağır Ekipmanları 
üretkenlik, ergonomi ve hizmete 
elverişlilik özelliklerine göre 
üretilmektedir.

8 
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Ammann’ın Ağır Ekipman Departmanının Başkan 
Yardımcısı Tomas Kopic, şirketin kompaktörlerinden ve 
asfalt finişerlerinden sorumlu olan kişidir. Yakın zamanda 
ürün geliştirmenin temel prensipleri şirketin her yeni 
nesli bir öncekinden daha sürdürülebilir kılmak için nasıl 
çabaladığını hususunda düşüncelerini aktardı.

Yeni ürün geliştirme, yol yapım işletmelerinin 
can damarıdır. Ammann, ilgili ürünleri sürekli 
geliştirmeye yönelik sürecini nasıl gerçekleştiriyor?

Herşeyden evvel, müşterilerimizin karşılaştığı zorluklar 
hakkında net bir anlayışa sahip olduğumuzdan emin 
oluruz. Bunu müşterilerimizle çeşitli şekillerde iletişim 
kurarak gerçekleştiriyoruz.

Ammann ekibi de değerli bir kaynak teşkil eder. Yol 
yapım endüstrisinde kapsamlı deneyim ve uzmanlığa 
sahibiz ve her yıl dünyanın her köşesindeki yüzlerce 
şantiyeyi ziyarete gidiyoruz. Bu önemli bir husustur 
zira bazı ortak temalar ortaya çıkar. Diğer yandan, bir 
bölgede başarı sergileyen çözümler genellikle diğerlerine 
de uygulanabilir.

Ardından, bu sorunları nasıl çözeceğimizi … nasıl değer 
sunacağımızı konuşuruz. Bunu üretkenlik, ergonomi ve 
servis kolaylığı şeklinde üç temel kavramla yapıyoruz.

Üretkenlikle başlayalım. Bu bağlamda nasıl çaba 
gösteriyorsunuz?

Verimlilik, silindirin mümkün olan en az geçişinde 
sıkıştırmanın elde edilmesiyle ilgilidir. Temel çabamız, 
Ammann’ın tescilli Akıllı Sıkıştırma sistemi ACEforce 
üzerinedir. Bu, operatörlerin hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığını bilmeleri için sıkıştırma ilerlemesini gerçek 
zamanlı olarak izler.

Bu, verimlilik ve kalite bakımından çok büyük faydalar 
sağlar. Sıkıştırma sağlanmışsa, operatör şantiyenin 
başka bir alanına geçebilir. ACEforce’un sağladığı bilgiler 
olmadan, bu operatör sıkıştırmaya devam edebilir – ve 
her ek geçiş emek, yakıt ve hatta makine ömrü kaybına 
neden olur. Bu da gereksiz emisyonlara yol açar.

Ağır ekipmanların ürün geliştirme süreci zorludur. Kesinlikle karşılanması gereken performans 
beklentileri vardır ve diğer yandan, sürdürülebilirlik hedefleri de artarak öncelik kazanmaktadır.

Bu geçişleri ortadan kaldırmak konusunda 
fazlaca görüşüyoruz  ve bu husus önemli faydalar 
sağlayacağından bunları konuşmalıyız. ACE’nin sıklıkla 
abartılan bir yönü, önlediği aşırı sıkıştırmadır. Yalnızca 
ilgili atıklardan bahsetmiyorum ve sıkıştırma neticesinde 
malzemelerde olabilecek hasarlara da değiniyorum.

Ergonomiden de bahsediyorsunuz. Bu ifadeyle neyi 
kastediyorsunuz ve bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Ergonomi, çalışma ortamına verimlilik getirme kavramıdır. 
Bu, örneğin kolçaklar üzerinde kontrollere sahip olmak 
gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. Operatörün onlara 
ulaşmak için onları araması veya uzatması gerekmez.

Ergonomi, görünürlüğü de kapsar. Ağır ekipmanımızın 
olağanüstü görüş hatları vardır. Bu her zaman bir 
güvenlik çabası olarak kabul edilir ve kesinlikle de 
böyledir. Fakat bir başka avantaj da operatörün görmek 
için esnemesine gerek olmamasıdır. Bu kulağa pek hoş 
gelmese de, kesinlikle bir vardiya süresince katkı oluşur.

Ergonomi verimlilikle alakalıdır fakat konforla da 
yakından ilgilidir. Uzatmadan görebilen ve kontrollere 
kolayca ulaşabilen bir operatör daha rahat  
hareket edecektir.

Sektördeki bazı kişiler zaman zaman konforun önemini 
sorgularlar. Argümanları, operatöre mutlaka rahat olması 
için değil, çalışması için ödeme yapmaları ile ilgilidir. 
Ammann’da verdiğimiz yanıt, konforun gerçekten 
verimlilik sağladığıdır ve herkes verimliliği önemser. 
Uzanma ve esnemeyi önlemek, çalışmayı daha konforlu 
ve aynı zamanda daha verimli hale getirir. Verimlilik aynı 
zamanda üretkenlik ile eş anlamlıdır. Bir makineyi kontrol 
etmek ne kadar kolaysa, o kadar üretken olunmuş olur. 

Kontrollerin rahatlığı da kaliteyi etkiler. Sorunsuz  
çalışan bir makine daha iyi kalite sağlayacaktır ve bu da 
maliyetli yeniden işleme olasılığını azaltacaktır.  
Bonuslu şantiyelerde kalitenin kârla doğrudan bir  
ilişkisi bulunmaktadır.

Son olarak, müşterilere konforun operatörleri daha 
uyanık ve dolayısıyla daha üretken ve aynı zamanda daha 
güvenli kıldığını söyleyebilirim.

Tomáš Kopic

Ağır Sınıf Ekipman 

Başkan Yardımcısı 
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Bu amaçlardan bazıları daha yeşil bir iş alanı 
yaratabilecek gibi görünüyor.

Tam olarak öyle. Dökülmeleri önlemek, en düşük katkıyı 
oluşturabilir. Dökülmeleri ortadan kaldırmak için sıvı 
portları tasarladık ve yerleştirdik ve işe yarıyor. Sorun 
çözüldü. Uzatılmış aralıkların elbette sürdürülebilirlik 
üzerinde kendi etkisi vardır.

Bu çabalar, Ammann’da ECOdrop adlı yeni bir girişimin 
kapsamına giriyor. Toprak kompaktörlerimizle başladı ve 
şimdi tüm ağır sıkıştırma ürün hattına entegre ediliyor. 
ECOdrop ilkeleri, makine bakımı, servis kolaylığı ve çevre 
dostu olmanın tüm yönlerine odaklanmıştır. Maliyet 
açısından da büyük tasarruf sağlarlar.

İlkeler, hizmet ihtiyacını sınırlamak gibi daha önce 
bahsettiğimiz hususları içerir. Azaltılmış yakıt kullanımını 
da bu kapsamdadır. ECOdrop çatısı altında daha organize, 
merkezi bir yaklaşım oluşturduk. Ammann Tek Tamburlu 
Silindirlere bakarsanız, sağlanan faydalara dair bazı harika 
örneklerini görebilirsiniz.

Belirttiğiniz üçüncü faktör hizmete elverişliliktir. 
Bunun öneminden bahsedebilir misiniz?

Servis kolaylığı derken, “Bu makineye servis vermek ne 
kadar kolay? Önleyici bakımı daha az zaman alan ve 
daha az maliyetli hale getirmek için ne yapabiliriz?”  
gibi konulardan bahsediyoruz. Bu cephedeki temel 
çabalar, uzatılmış aralıklar, erişilebilirlik ve daha uzun 
bileşen ömrüdür.

Servis aralıklarının uzatılması muazzam bir etkiye 
sahiptir. Bir sıvıyı üç ayda bir yerine altı ayda bir 
değiştirmek zorunda kalırsanız elde edeceğiniz 
tasarrufları bir hesaba katın. Servis ekibinin işini 
yarıya indirirsiniz. Sıvıları satın alma ve elden çıkarma 
maliyetleri için de aynısını sağlarsınız.

Erişilebilirlik başka bir maliyet tasarrufu sağlar. 
Erişilebilirlik ne kadar iyi olursa, servis o kadar hızlı 
tamamlanabilir ve operatör makineyi çalıştırmaya o 
kadar hızlı geri dönebilir veya teknisyen başka bir  
projeye geçebilir.

Söz konusu erişilebilirliği bazı yaratıcı mühendislik yoluyla 
sağlıyoruz. Toprak kompaktörlerimiz, motor ve hidrolik 
bileşenlerine kolayca erişilmesini sağlayan eğilebilir 
bir kabin ve arka kaputtan yararlanır. Ayrıca, kolaylık 
sağlamak için hidrolik bileşenler merkezileştirilmiştir.

Bu geniş açılan kaput, motor bölmesine yerden 
erişilebileceği anlamına gelir. Bu nedenle bir teknisyen 
yağı yerdeyken değiştirebilir. Açılması kolay yan paneller, 
teknisyenlerin sürücü ve titreşim bileşenlerine erişmesine 
yardımcı olur ve yağlama noktaları uygun şekilde 
konumlandırılır. Bütün bunlar çok zaman kazandırır.

Sonuncu fakat daha az önemli olmayan husus şudur ki 
biz bileşenlerimizi daha sağlam hale getirmek için sürekli 
çalışıyoruz. Buna tasarım ve mühendisliğin yeniden 
gözden geçirilmesi de dahildir. Bu çabaların gerçek 
sonuçları alınıyor – Bileşen ömrü uzuyor ve dolayısıyla 
makine ömrü de uzuyor.

Bileşenleri değiştirmek zorunda kalmamaktan ve sonuçta 
ağır bir silindiri daha uzun süre kullanmaktan daha iyi ve 
daha uygun maliyetli ne olabilir?

Bakım konusuna çok vurgu yapıyorsunuz.  
Bu gerçekten üründe fark yaratan bir unsur mudur?

Evet, öyledir. Ammann’da bakım konusunda çok basit bir 
yaklaşımımız var: makine operatörü için bakımı ne kadar 
kolay hale getirirsek işin tamamlanma olasılığı o kadar 
yüksek olur.

Temel fikir, bakım gerektirmeyen bileşenler kullanarak 
veya hız ve rahatlık için erişim noktalarını gruplayarak bu 
işe olan ihtiyacı azaltmaktır. Yükleniciler, bakım / servis 
verilebilirlik ve maliyetler arasında doğrudan bir bağlantı 
olduğunun farkındadır. Sadece satın alma fiyatına değil, 
bir makineye sahip olmanın ömür boyu maliyetine 
bakmaya başlıyorlar.

TOPRAK SIKIŞTIRMA ICIN ACE
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Hidrolikler için yağı %26’ya kadar ve titreşimli yataklar 
için yağı %10’a kadar azalttık. Değişken bir fan sürücüsü, 
emisyonları azaltan verimli soğutma sağlar. Otomatik 
devir ayarı ve akıllı sürüş kolu işlevleri, yakıt tüketimini 
%22’ye kadar arttırır.

Ayrıca, hidrolik yağının ve filtrenin şimdi sadece 
2000 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. Yağ ve filtrenin 
değiştirilmesi gereken sayıyı yarıya indirdik ve gereken 
sıvı hacmini azalttık.

Toprak kompaktörlerindeki temel çalışma aracı olan 
titreşimli tambur, olağanüstü performans ve bakım 
kolaylığı elde edilmesi için önemli ölçüde yeniden 
tasarlandı. Maliyet tasarrufu sağlayan vibrasyon sistemi 
için özel bir yağ gerekmez. Ayrıca ihtiyaç duyulan miktar 
bir önceki nesle göre %10 oranında azaltılmıştır.

Yeni bir otomatik motor devri yönetim sistemi, yakıt 
tüketimini iyileştirir. Doğrudan ana makine kontrol 
sistemine entegre edilmiştir ve şantiye koşullarına bağlı 
olarak motor ayarlarını otomatik olarak gerçekleştirir.

Burada pek çok sürdürülebilir faydadan bahsettim ve 
bunlar sadece bir tek ürün ile ilgilidirler. ECOdrop ürün 
hattında yayıldıkça etkisi orantılı olarak artacaktır.

Geleceğe dönük hangi yeşil girişimler olacak?

“E-Misyon” girişimini oluşturuyoruz ve bu etkinliğe, 
ekolojiye, ekonomiye, mükemmeliğe ve elektrifikasyona 
odaklanmaktadır.

E-Misyon, genel sürdürülebilirlik çabalarımızla 
uyumludur. Ürünlerimizin karbon ayak izini azaltmak için 
mümkün olan her yolu keşfetmeye kararlıyız. Bu durum, 
elbette emisyonlar üzerinde etkisi olan yakıt yakmak ile 
ilgili daha verimli yollar bulmayı da kapsamaktadır.

İleri teknolojinin kullanımı ayrıca doğal kaynakların 
kullanımını azaltır ve emisyonlar üzerinde olumlu  
etki oluşturur.

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

ASFALT SIKIŞTIRMA ICIN ACE
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Özel olarak asphalt sıkıştırma hakkında konuşalım. 
Bu ürünlerin gelecekteki yönü nedir?

Konu ACE ve onun beraberinde getirdikleri ile ilgilidir. 
ACE, deneyimsiz operatörlerin bile başarılı olmasına 
yardımcı olur ve bu, küresel işgücündeki  
değişiklikler göz önüne alındığında giderek daha  
önemli hale gelmektedir.

ACE ayrıca operatörlerin makine güvenliğine, 
performansına ve üretkenliğine odaklanabilmesi için 
sıkıştırmayı da izler. Sonuç olarak, asfalt kaplamanın 
kalitesini iyileştirmeyi büyük ölçüde etkileyen bir 
teknolojiden bahsediyoruz.

Ammann artan dijitalleşmeye dönük eğilime nasıl 
yaklaşıyor?

Öncelikle yarı otonom veya otonom Kesintisiz Sıkıştırma 
Kontrolü (CCC) sistemlerinin gelişmiş teknolojileri 
aracılığıyla sağlanır. Ayrıca, çevrimiçi şantiye kontrolleri 
veya makineler arası iletişim için GPS sunarak ve ayrıntılı 
filo yönetimine olanak tanıyan telematik sistemleri 
aracılığıyla yapılır.

İster yarı ister tam otonom olsun CCC sistemleri 
kalite kontrolünün anahtarıdır. Ölçmeyi ve hedefi 
tanımlayabilmeyi ve ona ulaşma yolundaki ilerlemenin 
izlenmesini gerektirir. ACE’deki en gelişmiş sisteme 
sahibiz ve müşterilerimiz bundan büyük fayda sağlıyor. 
İleriye dönük olarak, müşteriler yarı otonom bir sistem 
(ACEforce) veya tamamen otonom (ACEpro) bir sistem 
arasında seçim yapabileceklerdir.

Yeni nesil ACE ile ilgili haberler muhtemelen Bauma 
2022’de ortaya konulacaktır. Bu sistemin dördüncü  
nesli olacaktır.

Filo yönetimi ile ilgili nasıl yenilikler var?

Güncellenmiş bir ServiceLink, makine yaşam döngüsü 
kontrolü açısından en son çabamızı ortaya koymaktadır. 
ServiceLink, müşterilerimizin ve son kullanıcıların 
makinelerine, konumlarına ve yaklaşan hizmet 
gereksinimlerine ilişkin eksiksiz bir genel bakışa sahip 
olmalarını sağlayan bir telematik sistemidir.

Hangi bölgeler güç sergiliyor ve size göre hangi 
alanlarda ileriye dönük en iyi fırsatlar oluşacaktır?

Geçen yıl elbette zorluklar getirdi, ancak Ammann, 
Avrupa ve Rusya gibi tarihsel olarak çok güçlü 
olduğumuz pazarlardaki konumumuzu korumayı ve bazı 
durumlarda güçlendirmeyi başardı. Ayrıca, başta ABD 
olmak üzere ek pazarlarda da büyüme görüyoruz.

Önümüzde hem küresel hem de bölgesel olarak zorluklar 
var. Bazı hükümetler, zorluklar karşısında öngörülemez 
olduklarını kanıtladılar. Bu davranış asla yardımcı olmaz. 
Ayrıca, bazıları diğerlerinden daha fazla etkilense de, 
tedarik zinciri ve işgücü sıkıntısı tüm bölgelerde  
etkili oluyor.

Kısa ve orta vadede, Avrupa’nın daha güçlü çevresel 
çabaları desteklemesini ve ABD’nin altyapısını 
güçlendirmesini bekliyoruz. Dünyanın geri kalanının 
çoğu, tedarik zinciri zorlukları gibi temel sorunlar 
çözüldüğü için bekleme modunda kalacaktır.

Yol İnşaati

https://www.ammann.com/tr/technology/road-construction
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Şirket, mühendislik araştırmaları, yeni inşaat, yeniden yapım ve 
onarımlar dahil olmak üzere çeşitli altyapı işlerini yürütmektedir. 
RAC25 soğuk geri dönüşüm sistemli Ammann ABA 240 UniBatch 
Asfalt Karıştırma Tesisi alımı ile geri dönüşümü 2018 yılında 
bünyesine kazandırmıştır.

RAC25, %25’e kadar soğuk RAP ile karışım oluşumuna imkan 
sağlar. AUTOBAHN yönetimi bunun iyi bir başlangıç olduğunu 
ancak sadece bir başlangıç olduğunu düşündü. Ammann 
mühendisleriyle yapılan görüşmeler sonrasında, şirket liderleri 
gelecek için plan yapmaya karar verdi. Satın alma işlemi, 70 000 
Nm³/s egzoz gazı hacmi olan, güçlendirilmiş yüksek kapasiteli 
bir AFA-3075 filtresini içeriyordu ve bu da, tesisin sonraki bir 
tarihte sıcak malzemeleri geri dönüştürebilmesi için uygun şekilde 
yapılandırılmasına imkan sağladı.

Tesis iki sezon süresince başarıyla işletildi ve %25 soğuk geri 
dönüştürülmüş malzeme (RAP) ve %10 RAP ile SMA (taş mastik 
asfalt) dahil olmak üzere çeşitli asfalt karışımları burada üretildi.

AUTOBAHN, ikinci bir karıştırma kulesini ve RAH60 paralel 
akışlı kurutma tamburunu 2020 yılında ilave etti. Ayarlama 
sayesinde, %25 soğuk malzemelerin ve %60’a kadar sıcak 
RAP’nin kullanılması sağlandı. Ammann mühendisleri önemli bir 
görevle yüzleşmişlerdi. RAH60, kalıcı bir tesisin parçası olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Fakat AUTOBAHN’ın bazen tesisin yerini 
değiştirmesi gerekiyordu.

JV AUTOBAHN, Rusya’da yol ve hava sahası inşaatında 25 yıldır pazar lideridir. Şirketin başarısının 
önemli bir nedeni, gelecekteki zorluklara ve de fırsatlara hazırlanma becerisidir.

RUS ŞİRKETİ 
FAALİYETE BAŞLAR- 
VE HIZLA BÜYÜR- 
ASFALT GERİ 
DÖNÜŞÜMÜ
İnovasyon, sürdürülebilirlik ve enerji 
verimliliğine odaklanmay.

Ammann mühendislik ekibi, sıcak geri dönüşüm tesisi için bir 
mobil çelik temel tasarladılar ve bu yolla ilgili zorluğun üstesinden 
geldiler. Paralel akışlı kurutucu, destek yapısı, konveyörler ve 
elevatör, kolay montaj ve lokasyonlar arası transfer için portatif 
temellerin üzerine monte edildi. Ammann, bu çözümü sunan tek 
tesis üreticisidir.

AUTOBAHN’da inovasyon ve kaliteden sorumlu olan genel 
müdür yardımcısı Nadezhda Savenkova şunları ifade etti: 
“Gerçekleştirdiğimiz tüm yenilikleri desteklemek üzere yeni 
amiral gemisi tesisimizin hangi modern seçeneklere sahip olması 
gerektiği konusunda uzun süre düşündük ve sonuç olarak 
soğuk ve sıcak geri dönüşüme ilaveten, kendi başına ve diğer 
teknolojilerle birlikte kullanım sağlamak üzere köpüklü bitüm 
ürününü sipariş ettik.” AUTOBAHN, hem sıcak hem de soğuk 
geri dönüşüm sistemlerine sahip olduğundan dolayı değişen 
miktarlarda RAP içeren karışımları üretebilmektedir. Sistemleri 
tek tek kullanabilmektedir veya tek bir karışım üretirken bunları 
birleştirme imkanı vardır.

İki adet 13 m³ besleyiciden meydana gelen bir soğuk besleme 
grubu YYEP’yi besler. Konveyör grupları, operatörün malzemeyi 
soğuk geri dönüşüm sistemine (RAC25), sıcak geri dönüşüm 
sistemine (RAH60) veya her iki sisteme aynı anda göndermesine 
imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
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ABA UniBatch
ÖZELLIKLER 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

TEKNIK ÖZELLIKLER

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

ABA 240 UniBatch ın RAH60 ile 
Güçlendirilmesi
Kapasite: %5 nem oranıyla 240 t/s

Kurutma tamburu (mineral): T-2390

Paralel kurutma tamburu (RAH60): RT-22100

Mineral tambur için brülör: 18 MW

RAH60 için brülör: 7 MW

Filtre: AFA-3075, 70 000 Nm³/h

Ekran: VA-1840-S-6

Karıştırıcı: AMIX-2.30 3.3 t

Sıcak maden silosu 61 t

Hazır karışım silosu: 110 t (2 kompartıman)

Geri dönüştürülmüş malzeme için silo: 20 t

Kumanda sistemi: as1

Geri dönüşüm sistemi: Soğuk RAС25 | Sıcak RAH60

Sıcak geri dönüşüm besleme sistemi: Mobil çelik temeller

RAH60 paralel akışlı kurutucunun çalışma prensibi şu şekildedir: 
Geri dönüştürülmüş malzeme ve ham gaz aynı yönde beslenir. 
Bu, mineral varil ile ilintili olarak çalışır, yani malzemenin %60’ı 
RAH60’tan ve %40’ı mineral varilden gelmektedir. Paralel 
akışlı kurutucudan kaynaklanan emisyonları azaltabilmek için 
geri dönüştürülmüş malzemenin ısı değeri 130 °C’yi geçmez. 
Asfaltın sıcaklığı, mineral tamburdan gelen ısıtılmış malzeme ile 
karıştığında artacaktır.

Savenkova şunları ifade etti: “Tesisin kapasitesinden en iyi 
şekilde yararlanmak ve daha yüksek miktarlarda RAP ve köpüklü 
bitüm içeren karışımlar üretmek için elimizden gelenin en iyisini 
yapıyoruz. Elbette pek çok unsur müşterinin gereksinimlerine 
bağlıdır. Fakat bizler, Rusya’da geri dönüşüm teknolojisine artan 
ilgiyi destekliyoruz ve ön saflarda yer almaktan dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Rusya’da %60 RAP’ı başarıyla uygulamaya koyan ve 
asfalt karışımlarının en yüksek kalitede olmasını sağlayan ilk şirket 
olmayı umuyoruz. Geri dönüşüm teknolojisi pek çok ekonomik 
ve çevresel faydası sağlar. Bu ciddi bir yatırım gerektiriyor, ancak 
geleceğin geri dönüşümle alakalı olacağından eminiz.”

AUTOBAHN, üretimi kontrol etmeye ve optimize etmeye yardımcı 
olmak için Ammann as1 Kontrol Sistemini gelişmiş bir Dinamik 
Geri Dönüşüm Ekleme (RAD) modülüyle kullandı. Şirket, as1’in ve 
bilhassa RAD modülünün özelliklerinden övgüyle bahsetti.

Üretim müdürü Sergei Kultygin şunları ifade etti: “As1 Kontrol 
Sistemi çok kullanıcı dostudur ve tüm üretim sürecinin kolay 
biçimde kontrolünü sağlar. Bu ise özellikle RAP ile karmaşık 
karışımlar üretirken önem arz etmektedir. Mevcut durumda, 
devam eden üretim sürecinde, reçeteyi değiştirmeden bir fare 
tıklaması sayesinde RAP oranının kolayca değiştirilebildiği RAD 
modülünün işlevselliğinde aktif olarak ustalaşıyoruz.”

Kultygin sözlerine şöyle devam etti: “Tesisimizde geri dönüşüm 
teknolojisinin uygulanması ile ilgili uygulamalı yardımlarından 
dolayı Ammann mühendislik ekibine minnettarız. YYEP’nin 
hazırlanması, seçilmesi ve sisteme beslenmesinde birçok farklı 
nüansın olduğu anlaşılmaktadır. Malzemenin miksere girme sırası 
ve kullanılan ileri teknolojilerin de etkisi büyüktür.”

RAH60 ile ilgili aşağıdakileri de içeren pek çok  
faydaları bulunmaktadır:
• Çevre dostudur – RAP’ın %60’a kadarını kullanır.
• 3.2 kg/t asfalt ile azaltılan CO2 emisyonları sağlar.
• Üretim maliyetleri %55’e varan oranda azalır.
• Enerji maliyet tasarrufu %17’ye kadar artar.
• Soğuk geri dönüşüm (RAC) ile mükemmel uyum sağlanır.
• Düşük sıcaklıktaki asfalt için idealdir

ABA UniBatch

https://www.ammann.com/tr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-260-340-unibatch
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Ammann, operatörlerin makineyi kontrol etmesini daha da 
kolaylaştıracak bir kulpa sahip yeni APH 85/95 Hidrostatik 
Titreşimli Levha Kompaktörünü piyasalara sundu.

Maksimum 52 Hz titreşim frekansı ve maksimum 85 kN 
santrifüj gücü ile, yüklenicilerin sevdiği kompaksiyon gücü levha 
tarafından korunur. Aynı zamanda, kulpta, titreşimi operatörden 
alıp zemine yöneltecek bir titreşim-izole tampon sistemi de 
bulunmaktadır. 2.5 m/sn², sektördeki en düşük el-kol tireşim 
(HAV) değeridir. Aslına bakılırsa, titreşim seviyeleri o kadar düşük 
ki, güvenlik standartları kullanım süreleri için herhangi bir evrak 
gerektirmemektedir.

Bununla beraber, kullanım alanlarının sınırlı olduğu bölgelerde 
bile santrifüj ağırlıklarını ayarlayarak sorunsuz, kolay istikamet 
değişiklikleri yapmayı sağlayan Ammann Orbitrol direksiyon 
sistemi de tanıtıldı. Levha aynı zamanda asılı kalma ve yerinde 
kompaksiyon sağlama özelliklerine de sahiptir.

APH 85/95, patentli Ammann üç milli ikaz sistemini kullanarak, 
eşi benzeri görülmemiş güç, geliştirilmiş tırmanma kabiliyeti 
ve optimal manevra kabiliyeti sunmaktadır. Sistem levhaların 
hareketlerini istikrarlı tutmaktadır ve bu sayede ağır ve yıpratıcı 
topraklarda bile sorunsuz hareket gerçekleştirilmektedir. Üç milli 
sistem sayesinde levhalar herhangi bir sorun yaşamadan dik 
tırmanma gerçekleştirebilirler. Makine, diğer tüm rakip ürünleri 
şaşırtacak şekilde, doymuş alanları tekrar doldururken bile 
tırmanma gerçekleştirebilir.

Tam hidrostatik çekiş sistemi sayesinde V kemeri ve santrifüj 
kavrama ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır ve bu sayede 
bakım gerekliliklerini ciddi derecede azaltmaktadır. Bunun 
yerine eksantrik miller hidrolik motordan güç almaktadır. Levha, 
13.4 kW güce sahip Kubota D902 dizel motoru ile donatılmıştır. 

APH 85/95, otomatik kompaksiyon ölçüm ve kontrol sistemi 
olan ve işlevi kanıtlanmış Ammann Kompaksiyon Uzmanı (ACE) 

KOMPAKSIYON 
GÜCÜNÜ 
KORUYAN 
AMMANN PLATES

ile donatılabilir. Titreşimli levhalar üzerine konumlandırılan 
ACE sistemi, Ammann’ın ağır kompaksiyon makineleri ile aynı 
teknolojiyi kullanmaktadır. Bu sayede operatörlere toprak sertliği 
ve istenilen kompaksiyon seviyelerine ulaşılıp ulaşılamadığı 
hakkında net bilgiler sunmaktadır.

Ekipler, bağlama işlemlerini kolay hale getiren, makinenin 
geniş ve optimal olarak konumlandırılmış halat noktalarını 
beğeneceklerdir. Yenileştirilmiş kaporta tasarımı aynı zamanda 
levhaların etrafında yüksek görünürlük oluşturmaktadır.

V kemeri olmamasından kaynaklanan düşük bakım masraflarına 
ek olarak, iş sahipleri, günlük bakımların hızlı ve araç-gerece 
ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilmesinden memnun 
olacaklardır.

Büyük ve geniş şekilde açılabilen kaporta,  
motora kolay erişim sağlamaktadır, bu da başka  
bir bakım avantajıdır.

APH 85/95 ile Kolay İstikamet Değişiklikleri.

APH 85/95
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR

Düşük titreşimli tutma yeri 
2.5 m/sn² altındaki endüstri lideri HAV değerleri, operatörü korur 
ve zaman tüketen kayıt tutma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Üç milli teknoloji  
Islak ve yapışkan maddelerde bile iyi tırmanma kabiliyeti etkisi ve 
çok iyi kullanım. 

Üstün sıkıştırma gücü 
Hızlı sıkıştırma ve tutarlı kapsama için yüksek sıkıştırma verimi 
üreten güçlü titreşim ünitesi.

Tamamen hidrolik tahrik 
Dar alanlarda bile yüksek doğruluklu sınıfının en iyisi makine 
kontrol edilebilirliği.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Çalışma ağırlığı: 813 kg

Çalışma genişliği:  650 / 800 / 950 mm

Frekans:  52 Hz

Santrifüj gücü: 85 kN

Video

https://youtu.be/4uHMysDI3tQ
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Ammann ARW 65 Arkadan Yürümeli Silindir, operatörlere 
daha da kullanıcı dostu dokunuşlar getirmek için  
yeniden tasarlandı.

Toprak veya asfalt üzerinde çalışabildiğinden dolayı 2’si 1 arada 
makine olarak bilinen silindir, sıkıştırma performansı ile ilgili daha 
fazla görsel ipucu sağlamak için genişletilmiş bir ekrana sahiptir. 
Saat sayacı da yeniden konumlandırılarak daha görünür hale 
geldi. Operatörler, makine asfaltta çalışırken her zaman yeterli 
su olup olmadığını kontrol etmeyi kolay hale getiren yeni bir su 
seviyesi göstergesini takdir edeceklerdir. Su deposunun şimdi 
daha erişilebilir bir yerde bulunan tek bir tapası vardır.

Ayrıca, yeniden tasarım ek koruma sağlanması için makine 
çerçevesinin ötesine uzanan tamponları da kapsıyor. Yeni sunulan 
seçeneklerin arasında Ammann’ın tescilli Akıllı Sıkıştırma sistemi 
olan Ammann Sıkıştırma Uzmanı (ACE) ile ilgili bir çıkış yer alıyor. 
ACE, operatörleri ilerleme konusunda bilgilendirir ve aşırı veya 
yetersiz sıkıştırmayı önlemeye imkan sağlar.

Ammann ServiceLink gibi veri iletimi ve izleme araçlarında 
kullanılan donanım olan telematik kontrol ünitesi (TCU) için bir 
çıkış da isteğe bağlı olarak sağlanabilir. ARW 65, sıkıştırma gücü 
ve iki uygulamayı tek bir makinede birleştirme kapasitesinden 
dolayı müteahhitler arasında popülerdir. Operatör, toprak 
ve agregalar üzerinde çalışmak için yüksek genlik ayarı mı 
yoksa asfalt ve bitümlü malzemeler için düşük genlik ayarı mı 
kullanacağını seçebilir.

Yürüyen silindir Hatz veya Yanmar şeklindeki iki dizel motor 
tipiyle sunulur: Her ikisi de makineye büyük güç sağlar ve dünya 
çapında küresel emisyon standartlarını karşılar. Silindir, her iki 
tambur tarafında boşluğun oluşmasını sağlayarak bordürlere, 
istinat duvarlarına ve diğer engellere son derece yakın sıkıştırma 
çalışmasına imkan sağlar. Bu ise, kenarlarda ve sınırlı alanlarda 
zaman alan çalışmaları ortadan kaldırır. Makine, V kayışları ve 

YENIDEN  
TASARLANAN  
ARW 65, 
OPERATÖRLERE HIZ 
KAZANDIRIYOR

debriyaj gibi çabuk aşınan mekanik parçalar olmadan yapılmıştır 
ve bakım ihtiyaçlarının azaltılmasına imkan sağlar.

Ergonomik kılavuz tutamak, operatör tutuşunu bıraktığında 
makineyi hemen kapatan bir mekanizma içerir. Geri modunda, 
operatörü korumak için bir güvenlik düzenlemesi olarak silindirin 
hızı 2.5 km/s ile sınırlıdır. Hidrolik tahrik, asfalt üzerinde çalışırken 
çok önemli olan değişken hız ayarı ve yumuşak başlatma/
durdurma eylemini sağlar.

Arkasında Yürüyen Silindir, Toprakta 
veya Asfaltta Çalışabilir.

ARW 65
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR

2 genlik ayarı 
Alt yapılarda ya da bağlama yapılmamış temel katmanlarında 
sıkıştırma çalışması ya da asfalt çalışması gibi farklı uygulamalara 
imkân verir.

Tamamen hidrolik makine 
Hassas hız ayarı.

Tamamen çıkıntısız yan cephe 
Duvarların ve kaldırım taşlarının kenarında doğru ve son derece 
değişken çalışma.

Entegre su püskürtme sistemi 
Asfaltın tamburlara yapışmasını önler.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Çalışma ağırlığı: 712–744.5 kg

Çalışma genişliği:  650 mm

Frekans:  65 Hz

Santrifüj gücü: 14 / 23 kN

Motor: Hatz 1D42 veya Yanmar L100N

ARW 65

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/walk-behind-rollers
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TAMBUR 
GÜÇLENDİRMESİ 
KOKUYU ÖNEMLİ 
ORANDA AZALTIR
RAH100 Asfalt tesisinin komşularının 
mutlu olmasını sağlar.
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Asfalt karıştırma tesisi, civarda birçok komşunun bulunduğu 
bir yerleşim bölgesine yakın bir yerde konumlanmıştır. 
Güçlendirme işleminin koku emisyonlarını ciddi oranda azaltması 
beklenmektedir. Çabaların kilit unsuru, RAH100’ün gelişmiş, 
tescilli ısıtma teknolojisidir. Özellikle kurutucu, son derece yüksek 
kalitede karışım oluşturmaya devam ederken kokuyu en aza 
indiren bir ısıtma sisteminden yararlanır.

Esas konu kokuyu azaltmaktı, fakat yeni kurutucu bir yandan da 
daha kaliteli bir karışımı sağladı zira hafif ısıtma işlemi bitümü 
korumaktadır.

RAH100 karşı akışlı kurutucu, %100 geri dönüştürülmüş asfalt 
(RAP) ile yeni asfalt karışımının oluşturulmasını sağlar. APL daha 
fazla RAP kullanmakla ilgiliyken, APL’yi güçlendirmeye devam 
etmeye imkan veren RAH100’ün yenilikçi ısıtma şekliydi.

Ammann Asfalt Karıştırma Tesisine yönelik yapılan bir güçlendirme işlemi, koku emisyonlarını azaltıyor ve komşuları 
da memnun ediyor. Bir Ammann RAH100 kurutucu, Belçika’nın Heusden-Zolder kentinde yer alan Asphalt Production 
Ltd.’nin (APL) sahip olduğu onlarca yıllık bir tesiste mevcut olan bileşenin yerini aldı. Bu ülkede kullanılan ilk RAH100’tır.

RAH100, birbirine bağlı iki bölümden oluşmaktadır. 
Bunlardan Biri, bir brülör içeren ve ısınmış gazları ikinci 
bölüme, karşı akışlı kurutucuya doğru zorlayan bir sıcak gaz 
jeneratöründen oluşmaktadır.

Agrega, karşı akışlı kurutucu bölümünün uzak olan 
ucundan girer ve ısı odasına doğru hareket eder. Karşı akışlı 
kurutucunun son kısmında malzeme beraberindeki bir 
siloya taşınır. Isıtılan malzeme, sıcaklık aşırı hale gelmeden 
kurutucuyu terk eder, bu da hem dumanı hem de kokuyu 
azaltır. Yenilenen tesis tamamen kaplanmış durumdadır ve 
sesi azaltmak için asansör kafasında bir susturucu ve kapak 
yer almaktadır.

Video

https://youtu.be/VkVQDlqa6PA
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Modern Ammann kontrol sistemleri sayesinde, günümüzde 
farklı karışım türlerinin üretimi büyük ölçüde otomatiktir 
ve genellikle karıştırma ustasının yalnızca birkaç 
müdahalesini gerektirir.

Bununla birlikte, karma siparişlerin işlenmesi genellikle manuel bir 
girişimdir. Telefon siparişlerine ek olarak, birçok müşteri karışık 
siparişlerini e-posta, faks veya mesajlaşma sistemi ile gönderir. 
Siparişler ayrıca, kamyon sürücüleri fabrikada yüz yüze bir talepte 
bulunduğunda da verilir.

Sonunda, birçok sipariş kanalının manuel olarak birleştirilmesi 
gerekir – bu, hatalara açık bir yaklaşımdır. Sonuç olarak, 
karıştırma tesisindeki üretimin optimizasyonu, ancak siparişlerin 
önceden bilinmesi ve dolayısıyla birleştirilip birlikte üretilmesi 
durumunda mümkündür.

Q Plant ve dahil edilen uygulama ile Q Point, karışık siparişleri 
dijital ve gerçek zamanlı olarak şeffaf, kapsamlı ve hatasız bir 
şekilde yerine getirmeye yardımcı olan entegre bir çözüm sunar.

Siparişler, ya sipariş uygulaması aracılığıyla ya da Q Asphalt gibi 
inşaat süreci kontrol sistemlerinden karıştırma tesisine dijital 
olarak iletilir. Karıştırma tesisi personeli gelen siparişleri bir 
bakışta görebilir, kontrol edebilir ve dijital olarak onaylayabilir 
veya iptal edebilir. Siparişi veren kişi, ilerlemeyi dijital olarak takip 
edebilir ve istediği zaman ayarlamalar yapabilir.

SİPARİŞİN HAZIRLANMASI 
DA DİJİTAL OLMALI

Siparişler alındığında fabrika için hem optimal üretim planı hem 
de yükleme planı otomatik olarak oluşturulur. Bunlar Ammann 
karıştırma tesisi kontrol sistemine ve yaygın tartım sistemlerine 
iletilebilir. Bu, kağıt bazlı sipariş listelerine ve bir üretim planının 
manuel olarak oluşturulmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 
Yükleme sonrası oluşan irsaliyeler, siparişi veren kişi ile dijital 
olarak da değiştirilebilmektedir.

Çeşitli açık standart arayüzler, Q Plant’in karıştırma tesisinin 
sistem ortamına esnek entegrasyonunu sağlar. Ammann’ın 
gelişmiş as1 Kontrol Sistemi, bir Q Plant arayüzü ile donatılmıştır.

Q Plant ve SiteBuddy uygulamasına sahip bir dijital sipariş sistemi, 
yalnızca müşteri bağlılığı için bir araç olmakla kalmaz, aynı 
zamanda hem karıştırma tesisine hem de inşaat şirketine kaynak 
tasarrufu sağlayan, hatasız ve izlenebilir bir sipariş ve tedarik 
zinciri sunar.
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Bu yaz Almanya, Hennef’te bulunan Ammann 
Verdichtung’a gelen ziyaretçiler olağandışı bir duruma 
tanıklık ettiler. Normalde servis departmanı hareketlidir: 
Makineler kontrol edilir, hatalar analiz edilir ve müşteriye 
özel dönüşümler uygulanır. 

Fakat temmuz ile eylül ayları arasında konukların “Ve … aksiyon!” 
sözlerini duyma olasılıkları daha yüksekti. Bir dizi servis videosu 
yerinde çekildi.

Videolar, tüm yeni ürünler ve güncellenmiş makineler için servis 
prosedürlerini içerir. “Teknisyenler için Teknisyenler” temalı 
filmler, kullanım kılavuzları ve onarım talimatları için harika bir 
tamamlayıcı oluştururlar. 

Düzenlenen videolar Ammann YouTube kanalında ve Ammann 
Servis Uygulamasında yeralmaktadır. Teknisyenlerin işini daha da 
kolaylaştırmak için, tüm servis ve tamir takımları, müşteri için ilgili 
filmi çağrıştıran bir kare kodla doğrudan donatılmıştır.

Ammann teknisyenleri, videolarda sunulan önemli bilgileri 
belirlemek için çok zaman harcayıp çaba gösterirler. Bayilerdeki 
ve kiralık evlerdeki meslektaşlarının esasen bilmesi gerekenler 
nelerdir? Her üründe hangi zorluklarla karşılaşıyorlar ve hizmeti 
tamamlarken hangi sorular ortaya çıkabilmektedir?

Sözlü diyalog bulunmamaktadır. Bunun yerine, videolarda uygun 
adımlar gösterilir. Diyalog olmaması, filmlerin izleyicinin dilinden 
bağımsız olarak dünyanın her yerinde kullanılabilmesini sağlar.

Geri bildirim son derece olumlu oldu. Ammann dışındaki 
teknisyenler, üretim birimlerinin sorunları netleştirdiğini ve servis 
ve bakımı daha hızlı ve dolayısıyla daha uygun maliyetli bir şekilde 
tamamlamalarına imkan sağlandığını ifade ettiler.

Ammann, müşterilerin makinelerini hemen hizmete almalarına 
destek sağlamak için artık kanıtlanmış bir yöntem teşkil eden bu 
videoları oluşturmaya devam edecektir ve bu şekilde, üretken ve 
karlı konumda olunması sağlanacaktır.

TEKNISYENLERDEN 
TEKNISYENLERE 
VIDEOLAR

Videolar

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Ammann, 116 tokmağı ve levha kompaktörünü yakın zamanda Almanya, Kuzey Rhine-Westphalia, A. Frauenrath, 
Heinsberg, ve Almanya, Saksonya, Frauenrath Großröhrsdorf’a teslim etti. İşlem, Ammann’ın Kuzey Rhine-Westphalia 
distribütörü Grenzland, Hückelhoven tarafından gerçekleştirildi.

Frauenrath’in 40 makinasında Ammann ServiceLink kullanmaktadır. Bu ekipman, makine yeri, batarya durumu ve 
çalışma saatleri gibi hayati verileri sunmaktadır.

Ammann’ın Birleşik Krallıktaki distribütörü olan Molson Group, yakın zamanda herkese açık bir müşteri etkinliği 
düzenledi. Üç gün süren etkinlik, son iki senede salgın yüzünden azalan müşteri etkileşimini arttırdı. 

Ürünler satış çalışanları eşliğinde gezilirken, anahtar özelliklerin ve faydaların altı çizildi. Ağır ve hafif kompaktörler ve 
ServiceLink gibi satış sonrası çalışmaları, Avonmouth, İngiltere’de gerçekleştirilen etkinliğin önemli konularını oluşturdu.

ANLAŞMANIN KOMPAKTÖR, 
SERVICELINK KISMI

MOLSON MÜŞTERİ 
ETKİNLİĞİ 
DÜZENLEDİ
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Ammann’ın kullanılmış ekipman sitesi, ziyaretçi deneyimini geliştirmek  
adına yenilendi.

Çevirim içi mağazada, iyi durumda ve uygun fiyatlı ekipmanlar sergileniyor. 
Ürünler arasında tokmaklar, titreşimli levha kompaktörleri, kanat silindirleri, 
yol finişerleri, ekskavatörler ve asfalt karıştırma makineleri bulunuyor.

used.ammann.com adresinde, Ammann ve diğer üreticiler tarafından
üretilen ürünler sergileniyor.

Altyapı çalışmalarının, inşaatların ve kazma makinelerinin sergilendiği SMOPYC 2021’de hafif ve ağır 
kompaktörler müşterilerin beğenisine sunuldu.

Ammann standını ziyaret edenler, Zaragoza İspanya’da düzenlenen etkinlikte sergilenen AFW-150-2 
Mini Finişeri inceleme fırsatı buldu.

USED.AMMANN.COM ADRESINI 
ZIYARET EDIN – AMMANN’IN 
YENI KULLANILMIŞ  
EKIPMAN SITESI

MÜŞTERİLERİN 
SMOPYC 2021 
ZİYARETİ

Used Equipment

https://used.ammann.com


KAÇIRMAYIN!

Gelecek kuşaklar için 
Altyapı Güçlendirmesi

www.ammann.com

Bugün kaydolun ve müşteri dergimizin bir sonraki sayısını alın.

• Uzmanlarla özel röportajların tadını çıkarın
• Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerden zorlayıcı referansları okuyun
• Yeni ürünler ve teknoloji ile güncel kalın

Bugün kaydolun

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

