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SOLUÇÕES DE RECICLAGEM FEITAS SOB MEDIDA
O uso de asfalto recuperado ou reciclado hoje em dia é inevitável. A Ammann lhe oferece soluções sob medida para o uso 

de produtos de reciclagem.

A usina de asfalto Ammann ABP HRT (High Recycling Technology) está na vanguarda do uso de RA. O conceito HRT incorpora um alto 

grau de tecnologia e inovação, em particular o processo de secagem contracorrente do tambor de reciclagem RAH100.

USINA DE ASFALTO ABP HRT

SUSTENTÁVEL E EFICIENTE

AQUECIMENTO 
CONTROLADO DO 
RECICLADO
• Sem calor radiante

• Aquecimento suave do material de RA

ALTA  
EFICIÊNCIA
• Baixa temperatura dos gases 

de exaustão

• Alta temperatura do RA

BAIXOS ÍNDICES DE GASES DE 
EXAUSTÃO
• Aquecimento indireto

• Distribuição uniforme de calor

• Taxas de reciclagem de até 100% possíveis

• Receitas mais flexíveis, já que os minerais não 

precisam ser excessivamente aquecidos
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Caros clientes
 
Nós na Ammann temos orgulho do grande número de canteiros de 
obras que visitamos – e do valor que essas visitas agregam a todos os 
envolvidos.

Graças à nossa presença global, chegamos praticamente a todas as 
regiões climáticas, terrenos e altitudes. Aprendemos muito, observando 
usinas e máquinas durante a operação em todos esses ambientes.

Tais avaliações são essenciais, mas as conversas com clientes muitas 
vezes se mostram ainda mais proveitosas. Nossos clientes são 
experientes e criativos, e suas contribuições sempre levam a soluções 
das quais a indústria precisa.

Você pode ler sobre um desses casos na página 8 desta revista. A 
empresa BEREUTER AG, com sede na Suíça, está entrando no negócio 
de “estação de fornecimento de concreto”, implementando uma 
central de autosserviço. “Mediante um simples toque de botão, os 
clientes podem rapidamente adquirir tipos simples de concreto em 
nossa estação de fornecimento de concreto, sem longos tempos de 
espera”, explica um funcionário da BEREUTER.

A chave para este projeto pioneiro é a central de mistura de concreto 
CBT 60 Elba da Ammann, que foi equipada para a entrega sem contato. 
A colaboração entre BEREUTER e Ammann proporcionou a logística 
que viabilizou o sistema.

A Ammann se orgulha do valor que traz para os canteiros de obra dos 
clientes – e das parcerias que favorecem empreendedores inovadores 
como a BEREUTER a encontrar as respostas de que precisam.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group
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Com sua grande variedade dos mais diversos equipamentos de 
locação, a empresa BVB Baumaschinen é um parceiro muito 
requisitado, inclusive em outras regiões do país. O portfólio 
de locação abrange mais de 300 equipamentos na unidade na 
região sul da Áustria. Além da área principal de máquinas de 
construção e terraplanagem, os clientes da BVB dispõem de um 
amplo espectro de máquinas, entre as quais os mais diversos 
acessórios, compactadores, máquinas de pequeno porte bem 
como inúmeros elevadores tipo tesoura, telescópicos e para 
caminhões assim como empilhadores telescópicos.

Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, o diretor 
executivo Bruno Vallandt está satisfeito: “Mesmo nos últimos 
dois anos conseguimos aumentar nosso volume de negócios. O 
parque comercial mostra ocupação plena. Visto que o nosso 
locatário, um distribuidor de materiais de construção, precisa 
de mais espaço, começaremos neste segundo trimestre 
com a construção de um pavilhão com escritório e áreas 
livres adjacentes. Com isso, esta área, que representa um 
complemento excelente ao nosso portfólio para nossos clientes 
da frota para locação, está ainda mais preparada para o futuro. 
Também já estamos considerando mais uma etapa de ampliação, 
porém, tais análises ainda estão em fase inicial. Com relação 

à nossa frota para locação, reagimos à crescente demanda 
com uma ampliação especialmente na área de telescópios e 
elevadores. Eu tenho a impressão, que as empresas construtoras 
estão fazendo suas encomendas de forma mais previdente, 
visando garantir que o equipamento necessário efetivamente 
esteja disponível.”

Na área da compactação, os equipamentos Ammann desde 
sempre desempenham um papel muito importante na frota para 
locação da BVB. Devido à excelente qualidade dos equipamentos, 
nos últimos anos a decisão no caso de novas aquisições cada 
vez mais favoreceu a marca de qualidade suíça. Nesse meio 
tempo, a BVB Baumaschinen pode atender praticamente todas 
as necessidades dos clientes, já que a oferta atual cobre desde 
compactadores de percussão de 68 kg até o rolo compactador 
de 12 toneladas. Bruno Vallandt: “Visto que os nossos clientes 
estão muito satisfeitos com os equipamentos Ammann e que 
nós somos extremamente bem atendidos, por ocasião dos mais 
recentes investimentos tomei a decisão de equipar a área da 
compactação exclusivamente com a marca Ammann. Nesse meio 
tempo, temos mais de 30 equipamentos Ammann na frota para 
locação.”

VERSATILIDADE AJUDA 
CRESCER NOGÓCIO RENTÁVEL
Quando se trata de compactação, o especialista em locação BVB Baumaschinen  
aposta invariavelmente na Ammann.

Há vários anos o diretor executivo Bruno Vallandt vem se mostrando muito satisfeito com o desenvolvimento extremamente 
bem sucedido da sua empresa, a BVB Baumaschinen GmbH, sediada em Lanzenkirchen. O parque comercial, inaugurado em 
2019, opera em plena capacidade, da mesma forma como a frota para locação, em contínuo crescimento e modernização. 
No que se refere à compactação, a empresa atualmente aposta exclusivamente em equipamentos Ammann, desde o 
compactador de percussão de 68 kg até o rolo compactador de 12 toneladas.

Fo
to

s:
 B

au
bl

at
t,

 Á
us

tr
ia



5 WWW.AMMANN.COM

Ao longo dos 150 anos de sua história, a empresa familiar 
Ammann desenvolveu extensas competências na área da 
construção de estradas e, atualmente, oferece um abrangente 
programa de equipamentos para a compactação leve e pesada 
no mundo inteiro.

Na Áustria, a distribuição e o serviço pós-vendas é realizado pela 
empresa Huppenkothen, em Lauterach. Na Ammann Austria 
GmbH, em St. Martin, Klaus Smagoi, gerente regional de venda 
de máquinas está à disposição para assuntos relacionados à 
compactação. Smagoi: “A equipe da Ammann Austria está muito 
feliz com a confiança que o diretor executivo Bruno Vallandt 
deposita nos equipamentos de compactação Ammann.”

A variedade de equipamentos Ammann disponíveis na frota 
para locação da BVB inclui compactadores de percussão, 
placas vibratórias de avanço e reversíveis em vários tamanhos, 
rolos compactadores duplos de condução manual, rolos 
de vala com direção articulada e controle remoto por cabo, 
rolos compactadores com operador embarcado e rolos para 
terraplanagem de 1,5 a 3,5 t, respectivamente de 1 m a 1,20 m 
de largura de trabalho para terraplanagem e compactação de 
asfalto, bem como grandes rolos para compactação pesada. 

As mais recentes aquisições de equipamentos Ammann foram 
dois rolos compactadores ASC 70 de 7 t e um rolo compactador 
ASC 110 de 12 t. Se necessário, estes equipamentos também 
podem documentar a capacidade de compactação, uma função 
cuja demanda vem crescendo continuamente.

Em conclusão, a empresa BVB 
Baumaschinen dispõe de equipamentos 
Ammann de última geração para várias 
áreas, desta forma podendo atender a 
todas as necessidades dos seus clientes 
ou contratantes.

Rolos 
monocilindro

ASC 70
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Maior eficiência de compactação do que máquinas concorrentes
• Operação e manutenção fáceis e seguras
• Eficiência de combustível superior
• O conceito sem eixo traseiro permite grande estabilidade e 

manobrabilidade
• Sistema de propulsão para serviço pesado
• Estação do operador amigável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Peso de operação  7140 kg
Largura de trabalho 1680 mm

Parceria estreita na área da compactação 

O diretor executivo Bruno Vallandt (BVB Baumaschinen 

GmbH, na frente, à direita) com o gerente de serviços 

Hans-Christian Rauch (BVB Baumaschinen GmbH, 

conduzindo um rolo tandem ARX 26-2) e Klaus Smagoi 

(diretor de vendas regionais da Ammann Austria GmbH, 

em St. Martin)

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-drum
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PAVIMENTAÇÃO MANUAL: 
COISA DO PASSADO

Com a mini pavimentadora, o trabalho manual é coisa do 
passado
Empreiteiros que aplicam asfalto manualmente encontram 
dificuldades em alcançar as metas de qualidade e aspecto visual 
ao trabalhar em ciclovias, trilhas de caminhadas, trilhos de 
bonde e outras aplicações estreitas. Com a mini pavimentadora 
AFW 150-2 da Ammann, no entanto, os objetivos sempre podem 
ser alcançados.

A AFW 150-2 é uma verdadeira pavimentadora – uma máquina 
mecânica – que trabalha em larguras extremamente estreitas. Ela 
produz uma manta que tem a aparência e a qualidade de asfalto 
colocado por uma máquina grande. Também representa um 
avanço significativo em relação à pavimentação manual. Empresas 
de engenharia civil, construção de estradas e paisagismo também 
apreciam a produtividade obtida com a pavimentação mecânica.

Tendência para pavimentação mecânica
A recuperação de asfalto em áreas pequenas e médias é 
demorada e dispendiosa. É por isso que cada vez mais prefeituras 
estão exigindo a pavimentação mecânica em suas licitações.

“Por motivos de economia e para obter excelentes resultados 
de pavimentação, cidades e municípios aumentam a exigência 
por aplicação de asfalto com uma pavimentadora,” afirma Klaus 
Smagoi, gerente de vendas regional da Ammann Austria GmbH.

Com larguras de pavimentação de 250 mm até 1650 mm, a 
AFW 150-2 da Ammann é perfeitamente apropriada para essa 
finalidade. Ela pode ser usada para repavimentar com facilidade 

entradas de garagem, estacionamentos, ciclovias e trilhas – e 
para aterrar valas e áreas entre os trilhos do bonde.

A mini pavimentadora Ammann consistentemente proporciona o 
desempenho desejado em todos os trabalhos de pavimentação 
nesses locais estreitos. A qualidade do asfalto aplicado e os 
padrões de pavimentação sempre são da mais alta qualidade.

A AFW 150-2 compensa as variações de temperatura graças 
ao sistema de nivelamento de vibração aquecido a gás. Ele 
mantém o asfalto, que tem uma temperatura de 180ºC, 
permanentemente na temperatura correta durante a colocação.

“E com as placas alisadoras do sistema de nivelamento, nós já 
fazemos a precompactação de até 40%,” explica Klaus Smagoi. 

“O maior benefício disso consiste em que sempre obtemos um 
padrão perfeitamente uniforme da pavimentação.”

Operação bem sucedida em Gärtringen
Holger Geserick, diretor gerente da Austrian Hogewo Holding, 
confirma isso. “A AFW 150-2 produz uma qualidade de 
pavimentação de primeira linha, com a superfície absolutamente 
uniforme,” afirma Geserick. “Isso facilita muito o trabalho da 
nossa equipe de asfalto para alcançar a meta diária.”

Geserick está à frente das atividades da Reela Alemanha. 
subsidiária da Hogewo. Com foco nos estados da Bavária e 
Baden-Württemberg, a empresa opera na expansão de banda 
larga e da matriz energética, bem como na construção de postos 
de abastecimento de carros elétricos.

Pavimentadora AFW 150-2 da Ammann destaca-se em valas para cabos
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Entre os meses de março e junho de 2021, a Reela usou a mini 
pavimentadora Ammann em uma zona industrial em Gärtringen 
(Baden-Württemberg). Nesse local, a empresa substituiu o asfalto 
que foi removido durante a escavação de valas para expansão de 
fibra óptica, que percorreu um trecho de 6 km.

“Nós também realizamos esse tipo de projetos de forma 
ambientalmente correta e sem incomodar o público, com 
equipamentos de perfuração horizontal direcional (HDD),” relata 
Geserick. A Reela Alemanha usa o método de perfuração 
horizontal direcional (HDD) para passar sob pontos nevrálgicos 
sem escavar, como é o caso de grandes rotatórias.

Mesmo assim, a Reela não conseguiu realizar todo o trabalho 
em Gärtringen com perfuração horizontal. As equipes também 
tiveram que arrancar pavimentos. Em seguida, os tubos foram 
assentados e as valas aterradas e compactadas. “Quando chegou 
a hora de aplicar o asfalto na superfície, a mini pavimentadora 
AFT 150-2 entrou em operação, porque podemos usa-la para 
produzir os cursos de superfície perfeitamente nivelados e com 
máxima qualidade em termos de aparência,” afirma Geserick.

Tecnologia e serviço determinam o sucesso 
O diretor gerente da Hogewo confia unicamente na tecnologia 
de asfalto e compactação da Ammann. “Escolhemos o fabricante 
suíço devido à qualidade dos produtos e à agilidade no serviço,” 
explica Geserick. “As máquinas e equipamentos possuem 
tecnologia extremamente sofisticada, são fáceis de usar e a 
relação custo-benefício é excelente.”

A empresa adquire todos os equipamentos de compactação 
do representante austríaco da Ammann, Huppenkothen 
Baumaschinen, em Lauterach. Isso inclui placas vibratórias 
Ammann APF 15/40 e APR 25/40; compactadores ATR 60 C e 
ATR 68 C; e o rolo articulado tandem ARX 12.

Reela investe novamente na tecnologia Ammann 
A expansão da tecnologia e infraestrutura de fibra óptica para 
a e-mobilidade está em aceleração. Como resultado disso, a 
Reela Alemanha vem aumentando seu volume de encomendas 
anualmente em 100% desde a sua fundação em 2018. 

“Esperamos que o desenvolvimento positivo continue,” prevê 
Geserick.

O aumento está levando a Reela Alemanha a investir em 
pavimentadoras, rolos e em tecnologia de compactação. 

“Este ano iremos investir em dois rolos de 12 toneladas e, 
possivelmente, em uma segunda mini pavimentadora,” relata 
Geserick. “Com Huppenkothen e Ammann, temos os parceiros 
especializados que desejamos.”

Pavimentadoras 
de asfalto

AFW 150-2
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Ideal para locais mais estreitos devido à limitação da largura e ao 

raio de rotação de 950 mm
• O painel de controle intuitivo e um volante ergonômico 

permitem uma operação simples
• Um helicoidal grande com diâmetro de 120 mm otimiza a 

distribuição de material na frente da largura da meda completa
• Para controlar o fluxo de materiais para o sistema de 

nivelamento, a AFW 150-2 apresenta um novo e exclusivo 
sistema divisor de fluxo como padrão

• Mesa hidráulica e extensível aquecida a gás
• Sistema vibratório hidráulico para a mesa (opção)
• Transmissão hidrostática completa com controle eletrônico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Peso de operação (CECE)  1260 kg
Largura de pavimentação  250 – 1650 mm
Capacidade do silo    0.6 m³
Motor    Hatz
Tipo    1B50E
Potência nominal    7.6 kW

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/machines/asphalt-pavers
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Uma “estação de abastecimento de concreto” pode representar 
uma maneira totalmente nova de se trabalhar em grandes e 
pequenas obras, trabalhos de apenas um dia ou até mesmo 
negócios como jardinagem e paisagismo. Essas estações de 
autoatendimento podem fornecer concreto de alta qualidade 
sem longos tempos de espera.

Atualmente, os sistemas estão sendo operados por idealizado-
res, mas o potencial é enorme. Em vez de empilhar agregados e 
cimento em cada canteiro de obras e misturá-los manualmente, 
uma grande variedade de tipos de concreto de alta qualidade po-
dem ser encomendados e carregados em apenas algumas etapas.

Entre os precursores deste conceito flexível de abastecimento 
está a BEREUTER AG, com sede em Volketswil, Suíça – uma em-
presa familiar com tradição de 350 anos. Com essa ideia, no ano 
do jubileu em 2021, o diretor geral Jens Neidhart direciona seu 
olhar para o futuro e está convicto: “Este modelo de negócios 
realmente é uma grande necessidade dos nossos clientes.”

Neidhart se interessou pelo Grupo Ammann por meio de sua 
parceria com o dealer de máquinas de construção Avesco. Após 
uma breve consulta, todos concordaram que a Usina de Mistura 
de Concreto Ammann CBT 60 Elba seria a solução perfeita.

A usina foi escolhida visto de sua flexibilidade, montagem sem 
necessidade de fundações, dimensões compactas e produtivida-
de. Seis tipos de agregados, incluindo materiais reciclados, per-
mitem uma ampla gama de produtos. Com apenas um módulo 
adicional no sistema de controle as1, o processo de mistura e 
distribuição é iniciado diretamente no local de carregamento.

Em maio de 2021, a Ammann iniciou a instalação da CBT 60 Elba, 
fornecida com um mecanismo de carregamento especial. Um 
elevador de canecas mostrou-se uma alternativa mais compacta 
em comparação à correia transportadora. 

O uso eficiente de recursos e um foco integral na 
sustentabilidade são questões naturais para a BEREUTER AG, 

Ficar esperando pela entrega de concreto? Estes atrasos não são bem vindos em obra, onde eficiência é essencial. Concreto 
fresco sob demanda... em pequenas e grandes quantidades? É mais ou menos assim. Esta urgência é o motivo porque o 
número de “estações de abastecimento de concreto” está crescendo. A tradicional empresa BEREUTER AG está entrando 
no negócio com autoatendimento – e instalando uma usina misturadora de concreto Ammann CBT 60 Elba equipada para 
entrega sem contato.

CONCRETO PRÁ VIAGEM 
EM ZURIQUE
Ammann Elba plant offers contact-free dispensing
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certificada pela ISO 14001. Um sistema de reciclagem de água 
está presente no site. Com o enclausuramento da usina, os 
trabalhos de instalação foram concluídos: Com isso, as emissões 
de poeira e ruído foram minimizados.

A nova estação de abastecimento de concreto da BEREUTER 
entrou em operação em 1° de julho de 2021. Desde então, a 
equipe recebe os pedidos de pequenas ou grandes quantidades 
de concreto fresco entre 0,25 m3 até 10 m3 por lote. Os pedidos 
são feitos por telefone, e-mail ou diretamente no site. 

Um sistema de semáforo controla o acesso à estação de abasteci-
mento. Se o sinal estiver verde, o motorista pode se aproximar 
para carregamento. Direcionadores luminosos ajudam no posi-
cionamento, para que o concreto seja carregado corretamente. 
Na estação de controle, o pedido é verificado via QR-Code na 
nota de entrega e o processo de mistura é iniciado. Em minutos, 
a entrega do concreto é realizada e segue para a obra.

Os clientes apreciam mais do que carregamento rápido e 
conveniente dos pedidos: a qualidade também é excelente. O 
misturador forçado de eixo único de 1 m³ da Ammann está 
acoplado a uma planta de mistura de contracorrente de duas 
zonas, garantindo uma excelente homogeneização da mistura. 

Sua consistência é controlada e verificada pelo as1 e pode ser 
monitorada através de uma câmera integrada no misturador. A 
cobertura protege a usina das variações térmicas.

A usina dispõe de um silo de estocagem de 156 m³ para as 
granulações mais usuais do material. Com seis compartimentos 
de alimentação em linha, a equipe de concreto da BEREUTER 
dispõe da máxima flexibilidade para atender as necessidades 
dos clientes e produzir os diferentes tipos de concreto a partir 
de materiais primários e de reciclados. A dosagem na correia 
de pesagem é realizada se forma extremamente precisa e com 
baixo desgaste, através de válvulas de alimentação, acopladas na 
descarga do silo.

Após a fase inicial, os clientes se mostram plenamente satisfeitos 
com a CBT 60 Elba. “Encher, por favor!”, brinca o diretor geral 
Neidhart. “Com esta ideia de negócio preenchemos um nicho 
de mercado! Com um simples aperto de botão, o cliente pode 
adquirir diferentes tipos concreto de forma autônoma e sem 
longos tempos de espera em nossa estação de abastecimento de 
concreto.”

CBT 60 Elba
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Conceito de usina compacta e em contêiner para uma 

montagem fácil e instalação flexível, realocação rápida e baixo 
custo de transporte

• Não são necessárias fundações ou lajes radier; instalação 
diretamente no solo compactado ou em uma simples laje de 
concreto

• Alto rendimento por pesagem separada na esteira integrada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Máx. produção de concreto fresco compactado  
     60 m³/h
Volume do misturador    1000 l
Estoque agregado ativo   30 m³ / max. 50 m³
Máx. número de componentes  2–4

https://www.ammann.com
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ASFALTO E  
PROTEÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE  
ANDAM DE MÃOS DADAS
ABA UniBatch preenche estratégias de sustentabilidade de cliente

Há quase mil anos, a cidade de Zvolen tem sido um dos mais 

importantes polos de transporte na Eslováquia. Inúmeras 

empresas da área de comércio e logística se estabeleceram 

ali, onde as rodovias conectam o norte, o sul, o leste a oeste. 

Com a construção da nova rodovia R2, a STRABAG s.r.o. 

está realizando um ambicioso projeto de infraestrutura na 

localidade. 
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Para um projeto dessas dimensões, o fornecimento de mistura 
asfáltica de maneira confiável e descomplicada precisa estar 
garantido. Não é apenas por isso que a STRABAG decidiu adquirir 
uma nova usina Ammann ABA 160 UniBatch para a unidade 
Kalinovo. A instalação ultramoderna reúne produtividade com 
design inteligente e economia de energia consistente. Com isso, 
as emissões são mantidas em nível mínimo. 

Este importante aspecto ambiental foi prioridade para os 
tomadores de decisão, não apenas pela proximidade do Parque 
Nacional Low Tatras, mas também por estar perfeitamente 
alinhado com a estratégia de sustentabilidade da STRABAG. 

A Ammann ABA 160 UniBatch é uma usina totalmente 
equipada: Adições de aditivos, fibra e reciclado a frio garantem 
a preparação da mistura adequada para qualquer aplicação. Os 
volumes e adições podem ser controlados com total flexibilidade 
devido a última versão do Sistema de Controle as1. 

Dispositivos de cobertura dos dosadores protegem os agregados 
contra umidade – proporcionando economia de combustível 
na secagem. Ao enclausurar o skip de transferência de massa 
pronta, o vapor gerado pelo asfalto é integralmente extraído e 
direcionado para o sistema pós-combustão: Isto previne poluição 
de odores para os moradores residentes na vizinhança, mas 
também se reflete em valores mais baixos de gases de exaustão.

https://www.ammann.com
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Ammann ABA 160 UniBatch
O gerente de projeto Thomas Barth supervisionou a instalação 
desta ABA 160 UniBatch – sexta usina de asfalto Ammann na 
Eslováquia. “Na unidade de Kalinovo estava sendo operada 
uma velha Teltomat 5, e a sua tecnologia já não acompanhava 
as atuais necessidades”, explica o especialista Ammann. “Com 
a Ammann ABA 160 UniBatch, a empresa dispõe agora de uma 
usina ultra moderna, com adição de reciclado superior: até 40 % 
de asfalto recuperado (RA) podem ser adicionados à produção, 
gerando economia de recursos e redução de emissões.” 

Durante a instalação, atenção especial foi dada na rotina 
de manutenções: Amplas plataformas proporcionam acesso 
conveniente a todos os pontos básicos de controle e operação. 
Porém, grande parte dessa rotina já é realizada pelo sistema 
de lubrificação Ammlub. Instalado diretamente no ponto 
de manutenção, o sistema inteligente aciona a lubrificação 
automática dos rolamentos – e isso em intervalos curtos e sem 
interromper a operação. O benefício imediato se reflete na 
redução dos esforços de manutenção. A lubrificação contínua 
dos componentes também previne paradas, o que por sua vez, 
aumenta a confiabilidade operacional da usina. 

Mais de 60.000 toneladas de mistura asfáltica já foram produzi-
das pela usina desde o comissionamento, em abril de 2021, e o 
fim do ano. Para o próximo ano já foi anunciada uma produção 
similar – afinal, ainda faltam alguns quilômetros de rodovia.

Apesar desses altos volumes, a nova tecnologia de filtragem 
da usina assegura economia de energia e emissões muito mais 
baixas. Isso não é um grande benefício para os moradores da 
vizinhança, mas também para as reservas naturais da região. 

O diretor da STRABAG, Petr Zach também mostra entusiasmo 
com o novo equipamento:  

“Em setembro, tive a oportunidade de inspecionar a usina de 
asfalto diretamente em Kalinovo. Estamos realmente orgulhosos 
na STRABAG com essa instalação moderna. Isso nos permite 
declarar em alto e bom som: SUPERNOVA KALINOVA!”

ABA UniBatch

ABA UniBatch
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Uma grande amplitude 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 t or 30 t  
   em 2 compartmentos 
Sistema de controle  as1
Sistema de reciclagem  RAC | RAH50 | RAH60

Desde seu comissionamento, em abril de 2021,  
a Ammann ABA UniBatch produziu mais de  

60.000 toneladas de asfalto até o fim daquele ano.

https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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A ultramoderna usina da Ammann combina 

produtividade com design aperfeiçoado  

e eficiência energética consistente.

https://www.ammann.com
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A empresa Eric's Roller Hire (Pty) Ltd. está no mercado 
há quase 20 anos. A empresa comercializa a locação e o 
reparo de rolos vibratórios para o setor de compactação 
da África do Sul.

Equipamentos de 10 toneladas ou mais são a especialidade da 
Eric’s Roller Hire, localizado em Petit, Benoni (Gauteng).

A empresa adquiriu mais de 50 compactadores de solos Ammann 
ASC 100. "Escolhemos esses rolos por sua confiabilidade 
e manutenção acessível", diz o proprietário Eric Laynes. 

"Fornecemos máquinas bem conservadas com backup e suporte 
24 horas por dia, 7 dias por semana". Laynes diz que algumas 
máquinas trabalham mais de 600 horas por mês.

Os compactadores são locados para uma variedade de fins 
tradicionais, como a construção geral. Uma aplicação mais 
exclusiva é a estocagem de carvão.

O carvão é um produto autocombustível após ter sido extraído. 
Portanto, a estocagem de carvão é um processo muito complexo. 
Deve ser 100 % compactado para remover todas as bolsas de ar, 
a fim de minimizar o risco de ignição.

Laynes diz que a Ammann ASC 100 é a máquina perfeita para 
uso em estocagem de carvão. "Combinando o baixo centro de 
gravidade e o otimizador de tração, esta máquina é realmente 
capaz de fazer elevações com segurança a inclinação de 45º e,  
às vezes, ainda mais íngremes", diz ele.

COMPACTADORES 
AMMANN SOLUÇÃO 
PERFEITAS PARA 
APLICAÇÃO EXCLUSIVA
As máquinas ASC 100 compactam a estocagem de carvão

Rolos monocilindro ASC 100
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Tração e manobrabilidade
• Acionamento do tambor e sistema hidráulico individualizado 

para cada roda traseira
• Baixo centro de gravidade para excelente estabilidade e 

capacidade de tração
Operação amiguável
• O layout claro do painel permite uma operação fácil e segura
• A plataforma do operador é montada em coxins de borracha, 

eliminando a vibração para maior conforto
O melhor compactador da indústria
• Utiliza o eficaz sistema vibratório Ammann
• Oferece configurações de amplitude variadas
• Conduz energia para o material e para longe do operador
• Tambores lisos e pé de carneiro disponíveis
Economiza tempo e dinheiro
• Saída de alta compactação
• Pontos de manutenção facilmente acessíveis
• Eficiência de combustível superior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Peso de operação  10 120 kg
Peso máximo  11 990 kg
Drum width  2130 mm
Engine  Cummins 4BTA 3.9-C116 – 86 kW (115 HP)  
  EU Stage I / U.S. EPA Tier 1 
Frequência  32–35 Hz
Amplitude  1.85–0.9 mm
Força centrífuga  275–160 kN
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Rolos Monocilindro ARS 122
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Compactação de camadas mais espessas em menos passadas
• Conceito sem eixo traseiro
• Ótima visibilidade geral da máquina
• Melhor tração da máquina e ângulos de subida mais altos
• Fácil manutenção sem ferramentas
• Sistema de medição de compactação opcional
• Cilindros de direção hidráulica protegidos e mangueiras 

hidráulicas do tambor dianteiro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Peso de operação 10 100 kg 
Peso máximo 12 280 kg
Drum width 2130 mm
Engine Cummins 4BTAA3.9C99 – 74 kW 
 Bharat Stage III (equivalent to T3)

https://www.ammann.com
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Três anos atrás, a empresa adquiriu uma usina de asfalto 
Ammann ABP 320 de Alta Tecnologia de Reciclagem (HRT, na 
sigla em inglês). A decisão por essa usina foi tomada após 
inspecionar vários canteiros de obras de clientes Ammann na 
China, Alemanha e Austrália.

A ABP 320 HRT foi escolhida devido às suas baixas emissões, alta 
eficiência, consistência e capacidade de produzir misturas com 
altas proporções de asfalto reciclado (RAP).

A usina está fornecendo mistura asfáltica para a construção de 
novas estradas e a renovação de antigas em Zhengzhou, capital 
da província de Henan. A meta de longo prazo consiste em 
ajudar Zhengzhou a tornar-se a maior cidade na China central.

Depois de iniciar a produção em 2020, a ABP 320 HRT 
rapidamente chamou a atenção graças ao seu notável 
desempenho. Em cerca de um ano de operação, forneceu 
180.000 toneladas de mistura asfáltica de alta qualidade para 
projetos municipais e de rodovias em Zhengzhou. O grupo 

proprietário da Henan Guanpu elogiou a qualidade do material 
final, assim como a alta estabilidade, confiabilidade e o respeito 
ao meio ambiente da usina.

A usina é impressionante. Ela é totalmente revestida, 
proporcionando uma estética agradável, além do asfalto de 
primeira qualidade.

A mistura padrão produzida contém elevada percentagem 
de RAP. Estradas construídas com a proporção adequada de 
RAP atendem a todas as exigências de performance enquanto 
reutiliza materiais reciclados. O RAP é cada vez mais usado em 
Pequim, Xangai, Tianjin e outros locais.

Zhengzhou está localizada no centro de China. A rodovia 
Pequim-Hong Kong-Macau liga o norte ao sul, a rodovia Lianhuo 
percorre do leste ao oeste, e quatro autoestradas nacionais e 
nove autoestradas distritais fazem a interligação para as cidades 
próximas. De fato, o emaranhado no centro da cidade possui 
uma das malhas rodoviárias mais densas em toda a China.

A empresa Henan Guanpu Construction Engineering Co., Ltd., tornou-se 
pioneira na tecnologia de reciclagem de asfalto na China central.

USINA DE ASFALTO 
LEVA TECNOLOGIA  
DE RECICLAGEM À  
CHINA CENTRAL
A ABP HRT da Ammann é essencial para os 
esforços de sustentabilidade
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A cidade atraiu 41 empresas listadas na Fortune 500 e registrou 
um auto crescimento populacional, contando com mais de 12,6 
milhões de habitantes em 2020.

O trânsito nas vias secundárias e urbanas tornou-se mais pesado 
na medida em que a população cresceu. Como resultado, todo 
ano existe a necessidade de construir novas estradas bem como 
reabilitar e melhorar as existentes. A reciclagem de milhares de 
toneladas de asfalto contribui para a economia significativa de 
recursos, protegendo o meio ambiente e reduzindo custos de 
construção.

A empresa controladora da Henan Guanpu é a Zhengzhou Jinlu 
Municipal Engineering Co. O mais recente portfólio de projetos 
inclui as rodovias Zhengzhou Shangcheng, Xili, Jingqi, Zheng San, 
Sauling e o projeto Rainwater Improvement, rota Xinhe, entre 
outros.

Estes projetos foram elogiados por líderes distritais e municipais, 
em função da sua excelente qualidade e rápida conclusão.

ABP HRT

ABP HRT
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Solução flexível e econômica com capacidade de uso de alta 

porcentagem de RA
• Tambor de RA totalmente integrado para otimizar o fluxo de 

materiais e a proteção contra o desgaste
• Capacidade de acrescentar aditivos, tais como espuma de 

asfalto, pigmentos e até consumíveis recicláveis
• Grande variedade de equipamentos e componentes permitem a 

customização
• Baixos 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

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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Os motores a gasolina agora disponíveis em diversas 
placas vibratórias Ammann eliminam a diluição de óleo e 
gasolina – uma das maiores dores de cabeça associadas ao 
equipamento leve.

Os motores Vanguard 160 possuem um controle 3-em-1, o qual, 
quando colocado na posição “stop”, desliga simultaneamente 
tanto a ignição do motor quanto o suprimento de gasolina. Isto 
evita a mistura de gasolina e óleo durante o transporte – um 
aspecto de máxima importância para equipamentos de locação 
bem como para proprietários de pequenas empresas.

Trocas de óleo desnecessárias – e o desperdício associado a 
elas – são eliminadas, reduzindo os custos de propriedade e 
diminuindo o impacto ambiental. Além disso, o equipamento 
está pronto para operar quando necessário.

O motor Vanguard de 3,7 kW (5-hp), 169 cc de um único cilindro 
– disponível nas placas vibratórias Ammann APF 15/40, 15/50 e 
20/50 – oferece vantagens adicionais em termos de custo:

• Os filtros de ar têm vida útil de até 600 horas (comparados às 
anteriores 100 a 150 horas), graças a um pré-filtro padrão tipo 
ciclone;

• O desperdício de óleo é reduzido em 50%, devido ao aumento 
dos intervalos de manutenção de 100 horas (padrão da 
indústria) para 200 horas;

• A melhoria no tempo de operação significa menos peças de 
reposição necessárias – minimizando o custo de embalagem e 
embarque.

O motor Vanguard 160, fabricado pela Briggs & Stratton, foi 
introduzido para ampliar o portfólio de gasolina. Os motores 
Honda permanecem disponíveis.

MOTOR VANGUARD:  
A COMBINAÇÃO PERFEITA 
PARA LOCAÇÃO
Eliminam a diluição de óleo e gasolina

Placas 
vibratórias

APF Placa vibratória de  
movimento para frente
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Empunhadura de baixa vibração para segurança e conforto do 

operador
• Sistema excitador livre de manutenção
• Placa de base autolimpante e resistente ao desgaste
• Estrutura do motor para proteção no local de trabalho  

e durante o transporte
• Rodas de transporte, que podem ser soltas com liberação do pé, 

proporcionam mobilidade no local de trabalho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Peso total    80–106 kg
Largura de treabalho   400–500 mm
Máx. frequência de vibração 90–100 Hz
Máx. força centrífuga   15–18 kN

OFERTA ESPECIAL 
O motor Vanguard 160 vem com uma garan-
tia comercial padrão limitada a três anos, que 
inclui o reparo ou substituição de qualquer 
defeito de material ou mão de obra. A Briggs 
& Stratton agora oferece uma garantia adicio-
nal de um ano, proporcionando uma cobertu-
ra total de quatro anos – única na indústria. 

https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment/vibratory-plates
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(unidade GPS rastreadora 
com bateria integrada)

UNIDADE DE CONTROLE TELEMÁTICA (TCU)
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ServiceLink

O ServiceLink Ammann pode ser implementado em 
compactadores, placas vibratórias e outras máquinas – 
sejam da Ammann de outro fabricante. 

O item fundamental do sistema é uma nova geração de 
hardware, que garante que os dados essenciais estejam 
disponíveis a clientes de forma confiável e econômica

O hardware
A Unidade de Controle Telemática (TCU, na sigla em inglês) 
recolhe e transfere os dados de equipamentos leves – tais 
como localização, horas de operação e voltagem da bateria de 
arranque – para a nuvem do ServiceLink. A TCU também pode 
ser usada em máquinas, contêineres de transporte e caixas de 
ferramentas, bem como em outras aplicações.

O painel elétrico da unidade contém todos os componentes 
eletrônicos: um microchip, módulo GPS, módulo transmissor 
e sensores. Estes componentes proporcionam a conectividade 
estável e segura, que digitaliza a frota e proporciona uma 
comunicação eficiente e o fornecimento de dados essenciais.

A TCU é compacta e totalmente fechada, para evitar a 
penetração de pó e água – e reforçada para resistir a locais 
de trabalho com condições extremas. Ela é resistente contra 
vibração constante, um aspecto essencial ao trabalhar com 
equipamento de compactação.

A versão para equipamento pesado do ServiceLink também 
está disponível. Ela utiliza um sistema de hardware diferente e 
proporciona dados relevantes para máquinas pesadas, tais como 
consumo de combustível, manutenção, mensagens de erro CAN 
e carga do motor.

O HARDWARE 
SERVICELINK 
É CONFIÁVEL, 
ECONÔMICO  
E FÁCIL DE ATUALIZAR

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/services/machines-services/servicelink
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DIGITALIZAÇÃO
Um importante recurso para a pavimentação  
e produção sustentável de asfalto

A otimização do processo completo – desde a encomenda e 
determinação da melhor sequência produtiva até a produção 
final e entrega – representa um potencial adicional para a 
construção econômica de estradas. A digitalização desempenha 
um papel decisivo nesse processo.

Q Plant é uma solução digital de fácil implementação, que 
permite aos empreiteiros efetuar os pedidos junto à usina 
de mistura de asfalto através de um aplicativo. A usina pode 
gerenciar as ordens recebidas, consultas e confirmações através 
do aplicativo.

Com base nas ordens confirmadas, é possível determinar um 
programa de produção ideal e econômico, que será transmitido 
diretamente ao Sistema de Controle Ammann as1 na usina. 
Minimizar os lotes de produção – mas ainda atendendo às 
especificações precisas – reduz o consumo de energia de forma 
significativa.

Após a produção, as informações de fornecimento são 
transmitidas diretamente ao canteiro de obras. A equipe de 

trabalho pode planejar a pavimentação com base no tempo de 
entrega previsto.

Q Compaction e Q Pave auxiliam na economia de recursos 
na pavimentação no canteiro de obras. Com ajuda do 
monitoramento de temperatura do Q Pave da pavimentadora 
Ammann, a pavimentação sempre é realizada dentro da faixa de 
temperatura ideal.

Em complemento, o Q Compaction proporciona um processo 
de rolagem mais eficiente. A tecnologia abastece o Sistema ACE 
Ammann com informações exibidas em gráficos intuitivos, que 
são sincronizados entre todas as máquinas no canteiro de obras. 
O Q Compaction também fornece o posicionamento exato 
para garantir que a compactação somente ocorra quando for 
necessário.

A avançada tecnologia das máquinas Ammann, complementada 
pelas soluções digitais do Q Point, contribuem de forma 
significativa para a construção de estradas sustentável e 
ecologicamente correta.

Proteção ambiental, mínimo consumo de energia e máxima flexibilidade no uso de materiais 
recicláveis são as características fundamentais das usinas de mistura de asfalto Ammann.



21 WWW.AMMANN.COM

Às vezes, gerentes e suas equipes podem obter benefícios 
de uma visão geral oferecida online – e que pode ser 
acessada no momento em que melhor lhes convier.

No entanto, nada substitui a presença de um instrutor 
junto à sua equipe em campo, fornecendo ajuda prática 
em locais de trabalho reais e ao vivo.

TREINAMENTO 
IN LOCO OU 
ONLINE
Treinamento in loco
Os instrutores Ammann visitarão locais 
de produção de asfalto e concreto para 
ajudar os operadores a aproveitarem ao 
máximo os benefícios integrados das usi-
nas. Em especial, lições são concebidas 
para ajudar os operadores a dominar os 
avançados sistemas Ammann de controle 
de usinas. Isso pode ter um importante 
impacto positivo na produtividade, na 
eficiência de combustível, nas emissões 

– e, em última análise, na rentabilidade. 
Os instrutores também estão disponíveis 
para ajudar os operadores a entender as 
pavimentadoras de asfalto e os equipa-
mentos de compactação pesados e leves 
Tais sessões são extremamente valiosas, 
visto que os instrutores ajudam as equi-
pes a superar os desafios que surgem 
nos locais de trabalho. Os instrutores 
estão familiarizados com os obstáculos 
normalmente encontrados pelas equipes, 
contribuindo com suas valiosas experiên-
cias acumuladas em situações reais. 
Os operadores que participam do treina-
mento tornam-se mais capacitados e pro-

dutivos. O treinamento adequado também 
proporciona o uso eficiente de materiais e 
reduz o consumo de combustível. 
O treinamento no local pode ser organi-
zado através do seu representante local 
Ammann ou da equipe de suporte de 
pós-vendas da Ammann.

Treinamento online
O treinamento online divide-se 
essencialmente em duas categorias: 
vídeos e webinars gravados. 
Apesar do treinamento online não ter a 
abordagem prática, ainda assim agrega 
um valor considerável. Os clientes 
Ammann são orientados através de 
novos vídeos e webinars focados em 
manutenção e operação. 

Vídeos. Estas apresentações gravadas 
mostram aos funcionários como manter 
e operar as máquinas. Clientes de 
qualquer país podem beneficiar-se, visto 
que os vídeos guiam os espectadores 
através dos vários processos, passo a 
passo. Os tópicos incluem a manutenção 

diária, solução de problemas simples e 
muitos outros assuntos. 
A produção dos vídeos de treinamento 
está em curso, com outros 15 a 20 vídeos 
a serem divulgados nos canais multimídia 
ainda este ano.

Webinars. Os tópicos destas apresenta-
ções instrutivas incluem aspectos básicos 
da compactação, manutenção diária, 
treinamento de operadores e treinamen-
to em sistemas eletrônicos e hidráulicos 
Uma nova série sobre equipamentos leves 
foi produzida em Hennef, na Alemanha. 
Trata-se de um currículo de treinamento 
abrangente, dividido em capítulos indivi-
duais, facilitando o acesso ao aprendizado 
Os clientes podem marcar para assistir 
os webinars junto com especialistas 
Ammann para responder perguntas. As 
gravações também podem ser assistidas 
posteriormente. Muitos webinars estão 
disponíveis em vários idiomas.

https://www.ammann.com
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Qual é o desempenho de sua 
usina? Descubra-o simplesmente 
observando o as1 PIP (ponto de 
informação da planta), um módulo 
da linha de produtos do Sistema de 
Controle as1.

Com este módulo, você permanece em 
contato com sua usina de asfalto ou 
concreto – a qualquer hora, em qualquer 
lugar.

Carregadas na nuvem da Ammann estão 
informações como as quantidades de 

produção atuais; os últimos detalhes 
de produção; e o status da usina e 
componentes-chave, como o queimador 
e o misturador. As informações 
podem ser acessadas de qualquer 
lugar, usando um navegador na área 
de trabalho, tablet ou smartphone. 
Mesmo os protocolos de bateladas estão 
disponíveis em PDF para download.

Um novo vídeo mostra como o processo 
é fácil – e as principais informações que 
ele pode fornecer.

ACOMPANHE SEM ESFORÇO  
O DESEMPENHO DE SUA USINA

vídeo as1 PIP

DESTAQUES
• Solução de dados móveis
• KPIs da planta
• Informações de produção 

mais recentes
• Tendências de produção  

de 7 dias
• Dados operacionais
•  Informações sobre  

o status da usina (p.ex., 
temperatura do tanque de 
asfalto)

• Dados de tendências 
diárias

• PDFs do protocolo de 
bateladas

• Atualizável para a solução 
Q Plant

https://youtu.be/JmgJms96sFY
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CLIENTES VISITAM 
AMMANN NA WOA 
2022

Ammann na World of Concrete

A Ammann America teve o prazer de 
fazer parte da World of Concrete em Las 
Vegas no início deste ano.

Vários visitantes passaram pelo estande 
para falar sobre o equipamento de 
construção e os seus negócios. 
Havia muitas máquinas Ammann para ver 
no estande – incluindo compactadores 
de placa vibratória, compactadores, 
compactadores de solos e rolos tandem.

WOC 2022 UM SUCESSO

Ammann participa da exposição World of Asphalt

A Ammann America teve a oportunidade de alcançar 
muitos profissionais da indústria durante a World of 
Asphalt, realizada em Nashville, em Março.

O estande da Ammann destacou a tecnologia avançada 
da usina de mistura de asfalto da empresa. Os visitantes 
do estande também tiveram a oportunidade de saber mais 
sobre o equipamento de compactação da Ammann na 
América do Norte.

Houve um grande interesse em usinas e equipamento de 
compactação da Ammann na exposição!

https://www.ammann.com


Inscreva-se hoje

NÃO PERCA

Fortalecendo a infraestrutura 
para a próxima geração 

www.ammann.com

Inscreva-se hoje e receba o próximo exemplar da revista 
do grupo Ammann para clientes:

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

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

