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KİŞİYE ÖZEL GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ
Kurtarılmış veya geri dönüştürülmüş asfalt kullanımı bugün zorunlu hale gelmiştir Ammann, geri 

dönüştürülmüş ürünleri kullanmak için size özel çözümler sunmaktadır.

RA (Geri Dönüştürülmüş Asfalt) kullanımının ön saflarında Ammann ABP HRT asfalt karıştırma tesisi (Yüksek Geri 

Dönüşüm Teknolojisi) yer almaktadır. HRT konsepti, özellikle RAH100 geri dönüşüm varilinin ters akım kurutma 

yöntemi olmak üzere yüksek düzeyde teknoloji ve yeniliği bir araya getirir.

ABP HRT ASFALT KARIŞTIRMA TESİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ

HASSAS BİTÜM İŞLEME
• Radyan ısı yok

• RA malzemesinin hassas bir şekilde ısıtılması

YÜKSEK VERİM
• Düşük egzoz gazı sıcaklığı

• Yüksek RA sıcaklığı

DÜŞÜK EGZOZ GAZ DEĞERLERİ
• Dolaylı ısıtma

• Eşit ısı dağılımı

• %100'e varan olası geri dönüşüm oranları

• Minerallerin aşırı ısıtılması gerekmediği

• için daha esnek formüller
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Sayın müşteriler
 
Biz Ammann olarak ziyaret ettiğimiz kayda değer sayıda şantiyelerden 
ve bu ziyaretlerin ilgili her kişiye kattığı değerden gurur duymaktadır.

Küresel mevcudiyetimiz göz önüne alındığında neredeyse tüm iklim, 
arazi ve rakımlarda bulunmaktayız. Bu ortamlarda çalışmakta olan tesis 
ve makinaları gözlemleyerek çok şey öğreniriz.

Bu değerlendirmeler her ne kadar önemli olsa da müşteriler ile 
yapılan görüşmeler çok daha faydalıdır. Müşterilerimiz deneyimli ve 
yaratıcılardır ve verdikleri bilgiler endüstrinin ihtiyaç duyduğu çözümleri 
beraberinde getirir.

Böyle bir vakayı bu derginin 8. sayfasında okuyabilirsiniz. İsviçre 
merkezli bir şirket olan BEREUTER AG, self-servis bir tesisle “beton 
dolum istasyonu” işine girmektedir. Bir BEREUTER yetkilisi yaptığı 
açıklamada, “Self-kolektörler (toplamayı yapacak ola kimseler) beton 
dolum istasyonumuzda uzun bekleme süreleri olmadan basit beton 
türlerini hızlı bir şekilde, sadece bir düğmeye basarak, kendileri satın 
alabilirler" diye belirtmiştir.

Bu öncü sürecin anahtarı ise temassız dağıtım için donatılmış olan 
Ammann CBT 60 Elba Beton-Karıştırma Tesisidir. BEREUTER ve Ammann 
arasındaki iş birlik, sistemi mümkün kılan lojistiğe olanak sağlamıştır.

Ammann, müşterilerin şantiyelerine katmış olduğumuz değerlerden 
ve BEREUTER gibi çığır açan işletmelerin ihtiyaç duydukları yanıtları 
bulmalarına yardımcı olan ortaklıklardan büyük gurur duymaktadır.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group

MÜŞTERILER YARATICI 
ÇÖZÜMLER SAĞLAMAYA 
YARDIMCI OLUR

 IÇINDEKILER

4 KIRALAMAYA HAZIR 
Kiralama Firması Ammann'a Güveniyor

6 KÜÇÜK – AMA EKSIKSIZ –  
ASFALT MAKINESI 
AFW 150-2 Eliminates Manual Paving

8 HAZIR BETON 
Tesis Temassız Dağıtım Sağlıyor

10 SÜRDÜRÜLEBILIR STRATEJI 
ABA Unibatch Şirketin Önceliklerini Karşılıyor

14 HEDEF KÖMÜR HALINE GELIRSE 
Kompaktörler Eşsiz Uygulamayı Yetisine Sahiptir

16 ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJI 
Geri Dönüşüm Orta Çin'e Geliyor

18 INCELTME IÇIN ÇÖZÜM 
Vanguard Motoru Karışmaları Önler

19 DONANIM FARK YARATIR 
Servicelink Güçlendirmesi Kolay

20 DIJITAL BINA BLOĞU 
Asfalt Üretimini ve Kaplamayı Optimize Etme

21 SAHADA VEYA ÇEVRIMIÇI 
Eğitim, Ürünlerin Değerini Arttırır

22 DÜNYADA AMMANN 
Haberlere ve Olaylara Genel Bakış

Editör: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

İletişim: Sabrina Salvisberg, marketing@ammann.com

Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.

GMC-1423-15-TR | © Ammann Group

https://www.ammann.com


4 AMMANN GRUBU AYLIK DERGISI

BVB Baumaschinen'in geniş kiralık ekipman yelpazesi, onu ülke 
çapındaki inşaat şirketleri için popüler bir ortak haline getirdi. 
Güney Aşağı Avusturya'daki lokasyondaki kiralama portföyü 
300'den fazla makineden oluşmaktadır. BVB müşterileri, çeşitli 
ataşmanlar, sıkıştırma makineleri, küçük ekipman ve çok sayıda 
makaslı forklift, teleskopik kaldırıcı ve kamyona monte platform-
lar ve teleskopik yükleyiciler dahil olmak üzere geniş bir ekipman 
yelpazesi arasından seçim yapabilir. Ayrıca inşaat ve hafriyat ma-
kineleri sektörlerinde kiralık çok çeşitli ekipman bulunmaktadır.

BVB Baumaschinen, BVB Businesspark'ta yer alan firmalardan 
biridir. Park, birbirini tamamlayan ve müşteri rahatlığı için bir 
ağ oluşturmaya yardımcı olan 10 işletmeden oluşuyor. Örneğin, 
bir kiracı inşaat malzemeleri sağlıyor – BVB Baumaschinen'den 
makine kiralamak isteyenler için harika bir fırsat.

CEO Bruno Vallandt, pandeminin zorluklarına rağmen memnun: 
"Son iki yılda ciro anlamında da büyüdük. İş parkı tam kapasite 
çalışıyor. Bizden yer kiralayan yapı malzemeleri bayilerin daha 
fazla yere ihtiyacımız olduğundan, bu bahara ofis ve bitişik açık 
alanlara yeni inşaat ile başlıyoruz.Sonuç olarak, kiralık makine 

parkımız için hizmet yelpazemize mükemmel bir tamamlayıcı 
olduğu için kiralık parkımız gelecekte daha da verimli olacaktır. 
Ayrıca, daha ileri bir genişleme adımı için de düşünceler 
var, ancak bunlar hala çok erken bir aşamada. Kiralık parkın 
kendisinde, özellikle teleskoplar ve platformlarda artan talebe 
yanıt olarak ürün yelpazemizi genişlettik. Benim izlenimim, inşaat 
şirketlerinin ihtiyaç duydukları ekipmanın hazır olduğundan emin 
olmak için daha proaktif bir şekilde sipariş verdiği yönünde."

Ammann Makine, sıkıştırıcı için BVB kiralama filosunda her 
zaman önemli bir rol oynamıştır. Ekipmanın yüksek kalitesi 
nedeniyle, son yıllarda yeni satın almalar sırasında giderek 
artan bir şekilde İsviçre kalite markası lehine karar verildi. Bu 
arada, mevcut ürün yelpazesi 68 kg'lık kompaktör ve 12 t tek 
tamburlu silindirlere kadar uzandığından, BVB Baumaschinen 
neredeyse tüm müşteri gereksinimlerini karşılayabilir. Bruno 
Vallandt: "Müşterilerimiz Ammann makinelerinden çok memnun 
oldukları ve biz de mükemmel hizmet aldığımız için, son yatırımlar 
sırasında sıkıştırma alanını Ammann markasıyla donatmaya karar 
verdim. Şu anda 30'dan fazla Ammann makinemiz var."

ÇOK YÖNLÜLÜK KIRALAMA 
IŞLETMESININ BÜYÜMESINE 
YARDIMCI OLUR
Makine kiralama uzmanı BVB Baumaschinen, her türden kompaktör için Ammann'a güveniyor.

Lanzenkirchen'den BVB Baumaschinen GmbH'nin genel müdürü Bruno Vallandt, birkaç yıldır çok başarılı. 2019 yılında 
hizmete giren BVB Business Park, sürekli genişleyen ve modernize edilmiş kiralama filosu ile tam kapasite çalışıyor. 
Sıkıştırma alanında, şirket artık 68 kg'a kadar kompaktör ve 12 T tek tamburlu silindirlere kadar sadece Ammann 
makinelerine güveniyor.
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Ammann, 150 yıllık tarihinde yol yapımı alanında önemli 
gelişmeler göstermiş ve şu anda dünya çapında hafif ve ağır 
sıkıştırıcılar için kapsamlı bir ekipman yelpazesi sunan bir aile 
şirketidir.

Lauterach'taki Ammann Bayisi Huppenkothen, BVB'nin satış ve 
desteğiyle ilgileniyor. St. Martin'deki Ammann Austria GmbH'nin 
makine satış müdürü Klaus Smagoi, sıkıştırma konusunda 
müşterilere destek vermeye hazır. Smagoi: "Ammann Avusturya 
Makine, şirket patronu Bruno Vallandt'ın Ammann sıkıştırma 
ekipmanına duyduğu güvenden çok memnun. BVB kiralama 
parkındaki Ammann ekipmanı yelpazesinde tokmaklar, çeşitli 
boyutlarda ileri ve geri çevrilebilir titreşimli plakalar, elle 
yönlendirilen çift titreşimli silindirler, mafsallı direksiyonlu ve 
kablolu uzaktan kumandalı kanal silindirleri, hafriyat ve asfalt 
sıkıştırma için 1,5 ila 3,5 t veya 1 m ila 1,20 m çalışma genişliğine 
sahip binici ve hafriyat silindirleri ve ağır sıkıştırma için birkaç 
büyük kompaktör. Ammann ekipman yelpazesine iki adet 7 
tonluk ASC 70 tek tamburlu merdane ve 12 tonluk bir ASC 110 
tek tamburlu merdane, aynı zamanda, talep üzerine sıkıştırıcı 

performansını da belgeleyebilen müşteriler tarafından artan bir 
taleptir. BVB Baumaschinen, birçok alanda en son nesil Ammann 
makinelerine sahiptir ve bu sayede müşterinin veya müşterinin 
istediği her şeyi karşılayabilir."

Tek tamburlu 
silindirler

ASC 70
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR
• Rakip makinelerden daha yüksek sıkıştırma verimliliğ
• Kolay ve güvenli çalıştırma ve bakım
• Üstün yakıt verimliliği
• Arka akssız konsept, mükemmel denge ve manevra kabiliyeti 

sağlar.
• Ağır hizmet tipi tahrik sistemi
• Kullanıcı dostu operatör istasyonu

TEKNIK ÖZELLIKLER
Çalışma ağırlğı  7140 kg
Gövde genişliği  1680 mm

Sıkıştırıcı sektöründe sıkı ortaklık 

Genel Müdür Bruno Vallandt (BVB Baumaschinen 

GmbH, ön sağ) ile Servis Müdürü Hans-Christian 

Rauch (ARX 26-2 tandem silindirde BVB 

Baumaschinen GmbH) ve Klaus Smagoi (Ammann 

Avusturya Bölge Satış Müdürü GmbH, St. Martin)

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/tr/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-drum
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ELLE KAPLAMA: 
MAZIDE KALDI

Mini Asfaltlama Makinesi Sayesinde Elle Kaplama
Sona Erdi
Asfaltı elle yerleştiren müteahhitler, bisiklet yolları, yürüyüş 
parkurları, tramvaylar ve diğer dar uygulamalar üzerinde 
çalışırken kalite ve görünüm hedeflerine ulaşmakta zorluk 
çekerler. Ancak Ammann AFW 150-2 Mini Finişer ile hedeflere 
ulaşmak kolay.

AFW 150-2, son derece dar genişliklerde çalışan gerçek bir 
finişer ve mekanik bir makinedir. Arkasında büyük bir makinenin 
yerleştirdiği asfalt görünümünde ve kalitesinde bir kalıp bırakır. 
Ayrıca manuel asfaltlama üzerindeki kayda değer gelişimi ifade 
eder. İnşaat mühendisliği, yol yapımı ve peyzaj şirketleri de 
mekanik asfaltlamanın getirdiği üretkenliği takdir etmektedir.

Mekanize asfaltlamaya artan eğilim
Küçük ve orta ölçekli alanların asfalt onarımı zaman alır ve 
maliyeti fazladır. Bu nedenle, giderek daha fazla belediye, 
tekliflerinde mekanize kaplama talep etmektedir.

Ammann Austria GmbH Bölge Satış Müdürü Klaus Smagoi, 
”Ekonomik nedenler için ve ideal asfaltlama sonuçları elde etmek 
için kentler ve belediyeler giderek finişerle asfaltlamayı talep 
ediyor" diyor.

250 mm'den 1650 mm'ye kadar asfaltlama genişlikleriyle 
Ammann'ın AFW 150-2 modeli bu amaç için idealdir. Araba 
yollarını, otopark park yerlerini, bisiklet yollarını ve patikaları 
kolayca yeniden kaplamak ve tramvay rayları arasındaki çukurları 
ve alanları doldurmak için kullanılabilir.

Ammann mini finişer, bu dar şantiyelerdeki tüm asfaltlama işleri 
için istenen performansı durmaksızın sunar. Yerleştirilen asfaltın 
kalitesi ve kaldırım deseni her zaman yüksek kalitededir.

AFW 150-2, gazla ısıtılan titreşimli şap ile sıcaklık dalgalanmalarını 
telafi eder. 180ºC sıcaklığa sahip asfaltı, yerleştirme sırasında her 
zaman uygun bir sıcaklıkta tutar.

Klaus Smagoi, ”Şap üzerindeki şap plakaları ile zaten %40'a 
kadar önceden sıkılaştırma yapıyoruz" diye açıklıyor. “Bunun en 
büyük yararı, her zaman eşit derecede güzel bir kaldırım deseni 
elde etmemizdir.” diye ekliyor.

Gärtringen'de başarılı operasyon
Avusturya Hogewo Holding'in genel müdürü Holger Geserick 
bunu doğruluyor. “AFW 150-2, kesinlikle düzgün bir yüzeye sahip 
1A asfaltlama kalitesi ortaya koyuyor" diyor. “Böylece, asfalt 
ekibimizin günlük hedeflerine ulaşması adeta çocuk oyuncağı.” 
diye ekliyor.

Geserick, Hogewo'nun yan kuruluşu Reela Deutschland'ın 
faaliyetlerine başkanlık ediyor. Bavaria ve Baden-Württemberg'e 
odaklanan şirket, geniş bant ve elektrik şebekesinin 
genişletilmesinin yanı sıra elektrikli hareketlilik için e-dolum 
istasyonlarının inşasında da faaliyet gösteriyor. 

Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında Reela, Ammann mini 
finişerini Gärtringen'deki (Baden-Württemberg) bir sanayi 
bölgesinde kullandı. Orada şirket, 6 km uzunluğundaki fiber optik 
genişletme kazısı sırasında çıkarılan asfaltı yenisiyle değiştirdi.

Ammann AFW 150-2 Kablo Kanallarında Üstünlük Sağlıyor
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Geserick, ”Bu tür projeleri HDD gömme sondaj ekipmanı ile 
çevre dostu olarak ve sorunsuz bir şekilde de gerçekleştiriyoruz" 
diyor. Reela Deutschland, büyük döner kavşaklar gibi nevraljik 
noktaların altından kazmadan geçmek için yatay yönlü sondaj 
(HDD) yöntemini kullanır.

Buna rağmen Reela, Gärtringen'deki her şeyi yatay sondajla 
yapmayı başaramadı. Ekipler kaldırımları da parçalamak 
zorunda kaldı. Daha sonra boru döşediler ve çukurları doldurup 
sıkıştırdılar.

Geserick, “Asfalt yüzeyinin kaplanması söz konusu olduğunda, 
AFT 150-2 mini finişer devreye giriyor çünkü onu yüzey rotalarını 
tamamen düz ve görünüm açısından yüksek kaliteli bir hale 
getirmek için kullanabiliriz.” diyor.

Teknoloji ve hizmet başarıyı belirler 
Hogewo genel müdürü yalnızca Ammann'ın asfalt ve sıkıştırma 
teknolojisine güveniyor. Geserick, ”Ürün kalitesi ve hızlı 
servis nedeniyle İsviçreli üreticiyi seçtik" diyor. “Makineler ve 
ekipmanlar teknik olarak çok gelişmiş, kullanıcı dostu ve fiyat-
performans oranı çok iyi.” diye ekliyor.

Şirket, tüm sıkıştırma ekipmanlarını Lauterach'taki Avusturyalı 
Ammann bayisi Huppenkothen Baumaschinen'den satın alıyor. 
Buna, Ammann APF 15/40 ve APR 25/40 titreşimli plakalar, ATR 
60 C ve ATR 68 C tokmaklar ve ARX 12 boğumlu sürme silindiri 
dahil.

Reela yine Ammann teknolojisine yatırım yapıyor 
E-hareketlilik için fiber optik teknoloji ve altyapıların genişlemesi 
hız kazanıyor. Sonuç olarak, Reela Deutschland, 2018 yılında 
kuruluşundan bu yana sipariş hacmini yıllık %100 artırdı. Geserick, 

”Olumlu gelişmenin devam etmesini bekliyoruz," diyor.

Bu artış, Reela Deutschland'ı finişerlere, silindirlere ve sıkıştırma 
teknolojisine yatırım yapmaya itiyor. Geserick, ”Bu yıl iki adet 
12 tonluk silindire ve muhtemelen ikinci bir mini finişere yatırım 
yapacağız" diyor. “Huppenkothen ve Ammann ile istediğimiz 
bilgili ortaklara sahibiz.” diye de ekliyor.

Asfalt makineleri

AFW 150-2
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR
• Mesafe genişliği ve 950 mm dar dönüş yarıçapı sayesinde dar 

ortamlar için ideal 
• Sezgisel panel ve ergonomik direksiyon, basit operasyonu 

mümkün kılar 
• 120 mm çaplı burgu, tam mastar genişliğinin önünde materyal 

dağıtımını optimize eder 
• AFW 150-2, mastar yönündeki materyal akışını kontrol etmek için 

standart olarak yeni ve benzersiz bir akış bölme sistemi sunar 
• Hidrolik genişletilebilir gaz ısıtmalı mastar 
• Master için hidrolik titreşim sistemi (seçenek) 
• Elektronik kumanda ile tam hidrostatik iletim

TEKNIK ÖZELLIKLER
Çalışma ağırlğı (CECE)   1260 kg
Asfaltlama aralığı    250 – 1650 mm
Besleme haznesi kapasitesi  0.6 m³
Motor    Hatz
Tip    1B50E
Nominal güç    7.6 kW

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/tr/machines/asphalt-pavers
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Bir "beton dolum istasyonu", büyük ve küçük şantiyelerde, bir 
günlük işlerde ve hatta bahçe ve peyzaj gibi ticaret işlerinde 
yepyeni bir çalışma şeklini temsil edebilir. Bu temassız istasyonlar, 
uzun bekleme süreleri olmadan yüksek kaliteli beton tedarik 
edebilir.

Sistemler şu anda öncüler tarafından işletiliyor, ancak potansiyeli 
çok büyük. Her şantiyede çakıl ve çimento stoklamak ve elle 
karıştırmak yerine, çeşitli yüksek kaliteli beton tipleri sadece 
birkaç adımda sipariş edilebilir ve yüklenebilir.

Bu esnek tedarik konseptinin öncülerinden biri, 350 yıldır faaliyet 
gösteren İsviçre merkezli bir aile şirketi olan BEREUTER AG'dir. Bu 
fikirle, genel müdür Jens Neidhart şirketin 2021 yıldönümünde 
geleceğe doğru adım atıyor ve kendinden emin görünüyor. 

"Müşterilerimiz bu iş modeline gerçekten ihtiyaç duyuyor," diyor.

Neidhart, inşaat makinesi satıcısı Avesco ile yaptığı ortaklıkla 
Ammann Grubu ile ilgilenmeye başladı. Kısa bir istişareden 
sonra hepsi, Ammann CBT 60 Elba Beton Karıştırma Tesisi'nin 
mükemmel bir çözüm olduğu konusunda hemfikir oldu.

Tesis; esnek, temelsiz montajı, kompakt boyutları ve üretkenliği 
nedeniyle tercih edildi. Geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil 
olmak üzere toplam altı bileşen, geniş bir ürün yelpazesi sunar. 
Tek gereken, karıştırma ve dağıtma işleminin yükleme noktasında 
başlaması için as1 Kontrol Sistemi'nde ek bir modüldür.

Mayıs 2021'de Ammann, özel bir katlama mekanizmasıyla teslim 
edilen CBT 60 Elba'nın kurulumuna başladı. Bir kovalı elevatör, 
konumdaki bantlı konveyöre yerden tasarruf sağlayan bir 
alternatif olduğunu kanıtladı.

Beton teslimatı mı bekliyorsunuz? Bu tür gecikmeler, verimliliğin şart olduğu şantiyelerde hoş karşılanmaz.  
Peki ya isteğe göre taze beton ... hem de büyük ve küçük hacimlerde? İşte bu çok daha iyi.  
Bu aciliyet, "beton dolum istasyonlarının" sayısının artmasının sebebidir.  
Köklü bir şirket olan BEREUTER AG, kendi kendine toplayıcılarla işe girişiyor ve  
temassız dağıtım için donatılmış bir Ammann CBT 60 Elba Beton Karıştırma Tesisi kuruyor.

ZÜRIH’DE HAZIR BETON
Ammann Elba tesisi temassız dağıtım sunuyor.
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CBT 60 Elba

Kaynakların verimli kullanımı ve genel olarak sürdürülebilirliğe 
odaklanmak, ISO 14001 belgeli BEREUTER AG için elbette 
önemli bir konudur. Şantiyede geri dönüştürülmüş bir su sistemi 
bulunmaktadır. Toz emisyonları ve gürültü en aza indirilmiştir.

BEREUTER'in yeni beton dolum istasyonu 1 Temmuz 2021 
tarihinde hizmete girdi. O zamandan beri ekip, parti başına 
0,25 m³ ile 1 m³ arasındaki küçük ve büyük hacimli taze beton 
siparişlerini kabul etti. Siparişler telefon, e-posta veya yerinde 
yapılır.

Bir trafik ışığı sistemi, beton dispansere erişimi kontrol eder. Işık 
yeşilse, sürücü yükleme için yaklaşabilir. Işık bariyerleri, betonun 
doğru şekilde yüklenmesi için kamyonlarını konumlandırmalarına 
yardımcı olur. Kontrol istasyonunda sipariş, irsaliye üzerindeki QR 
kod ile onaylanır ve karıştırma işlemi başlar. Birkaç dakika içinde 
beton dağıtılır ve şantiyeye doğru yola çıkar.

Müşteriler hızlı yükleme ve uygun siparişten daha fazlasını 
seviyor: Kalite de mükemmel seviyede. Ammann'ın 1 m³ tek şaftlı 
zorunlu karıştırıcısı, karışımın mükemmel seviyede homojenize 
olmasını garantileyen iki bölgeli ters akışlı bir karıştırma tesisi ile 
donatılmıştır. Kıvamı as1 tarafından gözden geçirilir ve kontrol 

edilir ve entegre mikser kamera ile izlenebilir. Muhafaza, tesisi 
sıcaklık dalgalanmalarından korur.

Tesis, en yaygın çakıl boyutlarında 156 m³ depolama alanına 
sahiptir. Lineer harmanlayıcıdaki altı oda ile BEREUTER beton 
ekibi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve birincil ve geri 
dönüştürülmüş malzemelerden farklı beton türleri üretmek 
için maksimum esnekliğe sahiptir. Tartı bandındaki ölçüm, silo 
tahliyesine bağlı besleme valfleri aracılığıyla çok hassas ve düşük 
aşınmalıdır.

Start-up aşaması geride kalırken, müşteriler CBT 60 Elba'larından 
tamamen memnun görünüyor. "Doldur onu, lütfen!" esprileri 
yönetici Neidhart'ı yönlendiriyor. "Bu iş fikriyle bir niş doldurduk! 
Bir düğmeye basarak kendi kendine toplayıcılar, uzun bekleme 
süreleri olmadan beton dolum istasyonumuzda basit beton 
türlerini kendileri hızlı bir şekilde satın alabilirler."

CBT 60 Elba
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR
• Kolay ve esnek montaj ve kurulum, hızlı taşıma ve düşük nakliye 

maliyetleri için kompakt, konteynerli tesis konsepti
• Temel veya çerçeve konstrüksiyonu gerekmez; doğrudan 

sıkıştırılmış zemin veya basit bir beton zemin tabakası üzerine 
kurulum.

• Entegre kayış üzerinde ayrı tartım sayesinde yüksek verim

TEKNIK ÖZELLIKLER
Maks. Sıkıştırılmış taze beton  60 m³/h
Mikser hacmi sıkıştırılmış taze beton 1000 l
Aktif toplam stok     30 m / 50 m³ Maks.
Maks. bileşen sayısı    2–4

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/tr/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants/cbt-60-sl-elba
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ASFALT 
VE İKLİM 
KORUMASI  
EL ELE
ABA UniBatch Müşterinin Sürdürülebilirlik  
Stratejisine Uyuymaktadır

Zvolen, yaklaşık 1000 yıldır Slovakya’nın en 

önemli ulaşım merkezlerinden biri. Kuzey, 

güney, doğu ve batı yönlerini birbirine bağlayan 

pek çok ticaret ve lojistik şirketi bulunuyor. 

Yeni R2 otoyolu yapımıyla STRABAG s.r.o., 

bölgede zorlu bir altyapı projesi sürdürüyor.
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Bu büyüklükte bir proje ile basit, güvenilir bir asfalt tedariki 
sağlanmalıdır. STRABAG'ın, Kalinovo'daki yeni Ammann ABA 
160 UniBatch Asfalt-Karıştırma Tesisini seçmesinin tek nedeni 
bu değil. Bu ultra modern tesis, üretkenliği incelikli bir tasarımla 
ve sistematik enerji tasarrufuyla birleştirerek emisyonları mutlak 
minimum seviyede tutuyor.

Bu önemli çevresel açı, Low Tatras Ulusal Parkına yakın olması ve 
STRABAG'ın sürdürülebilirlik stratejisi için ideal olması nedeniyle, 
karar vericiler için öncelik kazandı. 

Ammann ABA 160 UniBatch tam donanımlı bir iklim 
koruyucusudur: Etken madde, lif ve soğuk geri dönüşüm için 
yapılan ilaveler, her uygulama için doğru karışımın hazırlanmasını 
sağlar. Hacim ve ilaveler, as1 Kontrol Sisteminin en son sürümü 
sayesinde tam esneklikle kontrol edilebiliyor.

Kapaklı ölçüm cihazları, agregatları nemden koruyarak kurutma 
amaçlı yakıttan tasarruf sağlar. Kovalı konveyör muhafaza 
edildiğinde, ortaya çıkan bitüm buharı tamamen tükenir ve son 
yanma sistemine beslenir. Bu da bina sakinleri için kötü koku 
kirliliğini önler ve egzoz değerleri düşüktür.

https://www.ammann.com
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Ammann ABA 160 UniBatch
Proje müdürü Thomas Barth, Slovakya'daki altıncı Ammann 
asfalt karıştırma tesisi olan ABA 160 UniBatch'ın kurulumunu 
denetledi. “Kalinovo lokasyonunda daha önce eski bir Teltomat 5 
kullanılıyordu ve teknoloji artık çağa uygun değildi” diye belirten 
Ammann uzmanı, "Ammann ABA 160 UniBatch ile şirket, şimdi 
lider geri dönüşüm ilavesiyle ultra modern bir fabrikaya sahip. 
Üretime yüzde 40’a kadar geri kazanılmış asfalt (RA) eklenebilir, 
böylece kaynak tasarrufu sağlanabilir ve emisyon azaltılabilir." 
diyerek sözlerine ekledi.

Kurulum sırasında rutin bakımlara özel dikkat gösterilmiştir. Geniş 
temeller, tüm standart kontrol ve operasyon noktalarına pratik 
erişim sağlar. Rutinin büyük bir kısmı, halihazırda Amplub yağlama 
sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bakım noktasına monte 
edilen akıllı sistem, kısa aralıklarla ve işlemleri kesintiye uğratmadan 
otomatik rulmanın yağlanmasını tetikler. Gerçek fayda, azaltılmış 
bakım çalışmalarıdır. Kesintisiz bileşen yağlaması, aksama sürelerini 
ortadan kaldırarak tesisin çalışma güvenilirliğini artırır. 

Santralin devreye alındığı Nisan 2021 ile yıl sonu arasında 60 bin 
tonun üzerinde asfalt üretimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl 
için de benzer bir kullanım planlanıyor, çünkü önümüzde daha 
kilometrelerce yol asfaltlaması var.

Bu yüksek hacimlere rağmen, tesisin yeni filtre teknolojisi enerji 
tasarrufu ve çok daha düşük emisyon sağlıyor. Bu sadece yerel 
halk için değil, aynı zamanda çevre doğa koruma alanları için de 
harika.

STRABAG Yönetim Müdürü Peter Zach tesis hakkındaki 
coşkusunu ve hevesini de şu ifadelerle belirtti: “Eylül ayında 
Kalinovo'daki asfalt karıştırma tesisini görebildim. STRABAG 
olarak, bu modern tesisle gurur duyuyoruz. "SUPERNOVA 
KALINOVA!" diye coşku dolu tepkiler vermemize neden oldu.

ABA UniBatch

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 t or 30 t  
    in 2 compartments 
Kumanda sistemi    as1
Geri Dönüşüm Sistemi   RAC | RAH50 | RAH60

Ammann ABA UniBatch'te, Nisan 2021'de 
devreye alınmasından yıl sonuna kadar 
60.000 tondan fazla asfalt üretilmiştir.

https://www.ammann.com/tr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-260-340-unibatch
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Ultra modern Ammann asfalt karıştırma tesisi, 

verimlilik ile özenli tasarımı ve sistemli enerji 

tasarruflarını bir araya getirir.

https://www.ammann.com
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Eric'in Silindir Kiralama Ltd. neredeyse 20 yıldır faaliyet 
göstermektedir.  Şirket, Güney Afrika'nın sıkıştırma 
pazarlarına titreşimli silindirlerin işe alınması ve 
onarımında işlem yapmaktadır. 

Petit, Benoni – Gauteng'de bulunan Eric'in Silinidir Kiralama 
uzmanlık alanı 10 ton ve yukarı yönlü ekipmandır.

Şirket 50'den fazla Ammann ASC 100 Toprak Sıkıştırıcı satın aldı. 
Sahibi Eric Laynes, "Güvenilirlik ve uygun fiyatlı bakım nedeniyle 
bu silindirleri seçtik," diyor. "7/24 yedekleme ve destek ile bakımlı 
makineler tedarik ediyoruz."

Laynes, bazı makinelerin ayda 600 saatten fazla çalıştığını 
söylüyor.

Sıkıştırıcılar, genel inşaat gibi çeşitli geleneksel amaçlar için 
kiralanır. Daha benzersiz bir uygulama kömür stoklamadır.

Kömür, çıkarıldıktan sonra kendiliğinden tutuşabilen bir üründür. 
Bu nedenle, kömür stoklamak çok karmaşık bir süreçtir. Ateşleme 
riskini en aza indirmek amacıyla tüm hava ceplerini çıkarmak için 
% 100 sıkıştırılmalıdır.

Laynes, Ammann ASC 100'ün kömür stoklama uygulaması için 
mükemmel bir makine olduğunu söylüyor.

"Düşük ağırlık merkezi ve çekiş optimize ediciyi birleştiren bu 
makine, stok eğimlerine 45º'de ve bazen daha da dik eğimlere 
güvenli bir şekilde tırmanabiliyor," diyor.

AMMANN COMPACTORS: 
BENZERSIZ UYGULAMA 
IÇIN MÜKEMMEL  
BIR UYUM
ASC 100 Makineleri Kömür Stoklamayı İşler

ASC 100 Single Drum Rollers
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR
Çekiş ve manevra kabiliyeti
• Kasnak sürüşü ve her arka tekerlek için ayrı hidrolik
• Olağanüstü denge ve çekiş kabiliyeti için düşük ağırlık merkezi

Kullanici dostu
• Belirgin gösterge paneli düzeni, kolay ve güvenli kullanım sağlar
• Operatör platformu, en yüksek konfor için titreşimsiz lastik 

takozlar ile monte edilmiştir
Sektör lideri kompaksiyon
• Etkili Ammann titreşim sisteminden yararlanır
• Çeşitli genişlik ayarları sunar
• Enerjiyi malzemenin içine ve kullanıcıdan uzağa taşır
• Pürüzsüz ve ayaklı kasnaklar mevcuttur

Zaman ve masraftan tasarruf eder
• Yüksek kompaksiyon verimi
• Kolay erişilebilir bakım noktaları
• Üstün yakıt verimliliği

TEKNIK ÖZELLIKLER
Çalışma ağırlğı  10 120 kg
Maksimum ağırlık  11 990 kg
Kasnak genişliği  2130 mm
Motor  Cummins 4BTA 3.9-C116 – 86 kW (115 HP)  
  EU Stage I / U.S. EPA Tier 1 
Frekans  32–35 Hz
Genişlik  1.85–0.9 mm
Merkezkaç kuvveti  275–160 kN
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ARS 122 Single Drum Rollers
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR
• Daha kalın katmanların daha az geçişte sıkıştırılması
• Arka akssız konsept
• Optimum mükemmel makine görünürlüğü
• Geliştirilmiş makine çekişi ve daha yüksek tırmanma açıları
• Aletsiz bakım gerektirmeyen servis kolaylığı
• Opsiyonel sıkıştırma ölçüm sistemi
• Korumalı hidrolik direksiyon silindirleri ve ön kampana hidrolik 

hortumları

TEKNIK ÖZELLIKLER
Çalışma ağırlğı  10 100 kg
Maksimum ağırlık  12 280 kg
Kasnak genişliği  2130 mm
Motor  Cummins 4BTAA3.9C99 – 74 kW 
  Bharat Stage III (equivalent to T3)

https://www.ammann.com
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Üç yıl önce, şirket bir Ammann ABP 320 Yüksek Geri Dönüşüm 
Teknolojisi (HRT) Asfalt Karıştırma Tesisi satın aldı. Çin, Almanya 
ve Avustralya'daki birçok Ammann müşterisinin üretim tesislerini 
inceledikten sonra bu tesisi seçti.

ABP 320 HRT, düşük emisyonları, yüksek verimliliği, tutarlılığı ve 
yüksek oranda geri dönüştürülmüş asfalt (RAP) ile karışım üretme 
kapasitesinden dolayı seçilmiştir.

Tesis, Henan ilinin başkenti Zhengzhou'daki yeni yolların inşası 
ve eskinin yenilenmesine destek veriyor. Uzun vadede hedefi, 
Zhengzhou'nun Çin'in orta kesimindeki en büyük ulusal şehir 
olmasına yardımcı olmak.

2020 yılında üretime başlayan ABP 320 HRT, gösterdiği üstün 
performans ile kısa sürede dikkat çekmiştir. Yaklaşık bir yıl içinde 
Zhengzhou’daki otoyol ve belediye projeleri için 180.000 ton 
yüksek kaliteli asfalt karışımı tedarik etti. Henan Guanpu'nun 

sahiplik grubu, bitmiş maddenin kalitesine ve santralin yüksek 
kararlılığına, güvenilirliğine ve çevre dostu özelliklerine övgüde 
bulundu.

Tesis; tamamen kaplanmış olması, üstün kaliteli asfaltların yanı 
sıra hoş bir estetik de sağlaması açısından etkileyici.

Üretilen standart karışım yüksek oranda RAP içermektedir. Uygun 
RAP oranıyla üretilen yollarımız, eski malzemeleri kullanırken tüm 
performans gereksinimlerini karşılıyor. RAP Pekin, Şangay, Tianjin 
ve diğer bölgelerde giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Zhengzhou, Çin'in tam ortasında bulunmaktadır. Beijing-Hong 
Kong-Macau otoyolu, kuzey ve güneyi, doğudan batıya Lianhuo 
Ekspres yolu, çevre şehirlere bağlanan dört ulusal ve dokuz 
il otoyolu ile bağlantı sağlıyor. Aslında, merkez şehir kümesi 
Çin'deki en yoğun otoyol ağlarından birine sahip.

Henan Guanpu Construction Engineering Co. Ltd., Çin'in orta 
kesimlerinde asfalt geri dönüşüm teknolojisi öncüsü haline gelmiştir.

ASFALT FABRİKASI 
MERKEZİ ÇİN'E GERİ 
DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ 
GETİRİYOR
Sürdürülebilirlik Çalışmaları Açısından Ammann ABP HRT 
Çok Önemli
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Fortune dergisi tarafından 2020 yılında 41,500 şirketin katıldığı 
kentte, 12,6 milyondan fazla kişi yaşarken nüfus patlaması 
yaşandı.

Nüfusun artmasıyla anayollar ve kent yollarındaki trafik de 
ağırlaştı. Sonuç olarak, birçok yolun her yıl inşa edilmesi, 
yenilenmesi veya iyileştirilmesi gerekmektedir. Binlerce 
ton asfaltın geri dönüştürülmesi halinde çok sayıda kaynak 
korunabilir. Böylece hem çevre korunur hem de inşaat maliyetleri 
düşecektir.

Henan Guanpu'nun ana firması Zhengzhou Jinlu Municipal 
Engineering Co.'dur. Zhengzhou Shangcheng Yolu, Xili Yolu, 
Jingqi Yolu, Zheng San Caddesi, Sauling Yolu ve Yağmursuyu 
İyileştirme Projesi, Xinhe Yolu ve daha pek çok proje portföyünde 
yer almaktadır.

Bu projeler, mükemmel kalitesi ve hızlı bir şekilde tamamlanması 
sayesinde il ve ilçe belediye başkanları tarafından övgüyle 
karşılandı.

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

https://www.ammann.com
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Benzinli motorlar artık birkaç Ammann İleri Hareketli 
Titreşimli Plaka Sıkıştırıcıda mevcuttur, bu da hafif 
ekipmanlarla ilişkili en büyük baş ağrılarından biri olan yağ 
ve yakıt seyreltmesini ortadan kaldırır.

Vanguard 160 motorları, "durdurma" konumuna alındığında hem 
motor ateşlemesini hem de yakıt beslemesini aynı anda kapatan 
3'ü 1 arada bir kontrole sahiptir. Bu, nakliye sırasında yakıt ve 
yağın karışmasını önler - en önemli kiralama ekipmanı sorunu ve 
küçük işletme sahipleri için de zaman kaybıdır.

Gereksiz yağ değişimleri ve bunlarla birlikte gelen atıklar ortadan 
kaldırılarak sahiplik maliyetleri düşürülür ve çevresel etki azaltılır. 
Ek olarak, ekipman gerektiğinde çalışmaya hazırdır.

Ammann APF 15/40, 15/50 ve 20/50 plakalı kompaktörlerde 
bulunan 3,7 kW (5-hp), 169cc tek silindirli Vanguard motor ek 
maliyet avantajları sunar.

• Hava filtreleri, standart siklon ön filtresi sayesinde 600 saate 
kadar (önceki 100-150 saate kıyasla) dayanır.

• Bakım aralıkları 100 saatten (endüstri standardı) 200 saate 
uzatılarak yağ atıkları %50 azaltılıyor.

• Daha iyi çalışma süresi, daha az yedek parçaya ihtiyaç 
duyulduğu anlamına gelir ve paketleme ve nakliye maliyetini en 
aza indirir.

Briggs & Stratton tarafından üretilen Vanguard 160 motoru, 
benzin portföyünü genişletmek için tanıtıldı. Honda motorları 
hala kullanılabilir durumda.

VANGUARD MOTOR: 
KIRALAMA IÇIN 
MÜKEMMEL  
BIR EŞLEŞME
Yağ ve Yakıt Seyreltmesine Son Verildi

APF Forward Moving Vibratory Plate
ÖZELLIKLER VE FAYDALAR
• Operatör güvenliği ve konforu için düşük titreşimli tutma kolu
• Bakım gerektirmeyen uyarıcı sistem
• Kendi kendini temizleyen, aşınmaya dayanıklı a lt plaka
• Kendi kendini temizleyen, aşınmaya dayanıklı alt plaka
• Ayak serbest bırakılarak indirilebilen taşıma tekerlekleri şantiyede 

hareket kabiliyeti sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Makine ağırlığı:   80–106 kg
Gövde genişliği:   400–500 mm
Maks. titreşim frekansı:  90–100 Hz
Maks. merkezkaç kuvveti: 15–18 kN

ÖZEL TEKLİF 
Vanguard 160 motoru, malzeme veya 
işçilikteki herhangi bir kusurun onarımını 
veya değiştirilmesini içeren standart bir 3 
yıllık sınırlı ticari garanti ile birlikte gelir. 
Briggs &Stratton şimdi 1 yıl daha garanti 
sunuyor ve sektörde benzersiz olan tam 4 
yıla kadar kapsama alanı getiriyor.



 

TURTLE TCU

(GPS tracker unit with 
integrated battery)

TELEMATİK KONTROL BİRİMİ (TCU)
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ServiceLink

Şimdi, hafif ekipman filonuzu daha akıllı hale getirme 
şansınız var.

Ammann ServiceLink, ister Ammann ister başka bir üretici 
tarafından sağlanmış olsun, rammerlere, plaka sıkıştırıcılara ve 
diğer makinelere eklenebilir. 

Sistemin anahtarı, temel verilerin müşterilere güvenilir ve uygun 
fiyatlı bir şekilde sunulmasını sağlayan yeni nesil bir donanımdır.

Donanım
Telematik Kontrol Birimi (TCU), konum, çalışma saatleri ve marş 
pili voltajı gibi hafif ekipman verilerini toplar ve ServiceLink 
bulutuna aktarır. TCU makinelerde, taşıma kaplarında ve araç 
kutularında ve diğer uygulamalarda da kullanılabilir.

Ünitenin muhafazası tüm elektronikleri içerir: bir mikroçip, GPS 
modülü, iletim modülü ve sensörler. Bu bileşenler, filoyu dijital 
hale getiren istikrarlı ve güvenli bağlantı sağlayarak zahmetsiz 
iletişim ve temel verilerin teslimini sağlar.

TCU, toz ve sudan penetrasyonu önlemek için kompakt ve 
tamamen kapalıdır ve zorlu şantiye ortamlarına dayanacak şekilde 
sağlamdır. Sıkıştırma ekipmanı üzerinde çalışırken gerekli olan 
sürekli titreşime karşı dayanıklıdır.

ServiceLink'in ağır ekipman sürümü de mevcuttur. Farklı bir 
donanım sistemi sunar ve yakıt tüketimi, bakım, CAN hata 
mesajları ve motor yükü gibi ağır makinelerle ilgili veriler sağlar.

SERVICELINK 
DONANIMI GÜVENILIR,  
UYGUN FIYATLI  
VE GÜÇLENDIRILMESI 
KOLAY

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/tr/services/machines-services/servicelink
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DIJITALLEŞME
Sürdürülebilir asfalt üretimi ve asfaltlama  
için önemli bir yapı taşı

Kaynak tasarrufu sağlayan yol yapımı için ek potansiyel, en iyi 
üretim sırasının sipariş edilmesi ve belirlenmesinden nihai üretim 
ve teslimata kadar tüm sürecin optimizasyonunda yatmaktadır. 
Dijitalleşme bu uygulamalarda belirleyici bir rol oynamaktadır.

Q Plant, yüklenicilerin asfalt karıştırma tesisinden bir uygulama 
üzerinden sipariş vermelerini sağlayan kolayca benimsenen bir 
dijital çözümdür. Tesis, gelen siparişleri, sorguları ve onayları 
uygulama üzerinden yönetebilir.

Onaylanan siparişlere dayanarak, optimum ve kaynak tasarrufu 
sağlayan bir üretim programı belirlenebilir ve tesisteki Ammann 
as1 Kontrol Sistemi'ne doğrudan iletilebilir. Üretim partilerini 
en aza indirmek – hassas spesifikasyonları karşılamaya devam 
ederken – enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Üretimden sonra, teslimat bilgileri otomatik olarak şantiyeye 
iletilir. Asfaltlama ekibi daha sonra öngörülen varış süresine göre 
asfaltlama planlayabilir.

Q Compaction ve Q Pave, şantiyede kaynak tasarrufu sağlayan 
asfaltlama çalışmalarına yardımcı olur. Asfaltlama, Q Pave'in 
Ammann finişerinin sıcaklık izlemesi yardımıyla her zaman ideal 
sıcaklık aralığında gerçekleşir.

Buna ek olarak, Q Compaction en verimli haddeleme işlemini 
sağlar. Teknoloji, Ammann'ın ACE sistemini, şantiyedeki tüm 
makinelerde senkronize edilen sezgisel grafiklerle görüntülenen 
bilgilerle destekler. Q Compaction ayrıca sıkıştırmanın 
yalnızca gerektiğinde gerçekleşmesini sağlamak için doğru 
konumlandırma sağlar.

Ammann'ın Q Point'in dijital çözümleriyle desteklediği ileri 
makine teknolojisi, sürdürülebilir, çevre dostu yol yapımına 
önemli katkı sağlar.

Çevre dostu, minimum enerji tüketimi ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımında maksimum 
esneklik Ammann asfalt karıştırma tesislerinin temel özellikleridir.
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Bazen yöneticiler ve ekipler çevrimiçi olarak sunulan bir 
genel bakıştan yararlanabilir ve programlarına en uygun 
zamanda erişilebilir.

Ancak, ekibinizle birlikte sahada bir eğitmenin olmasının, 
gerçek, canlı şantiyelerde uygulamalı yardım sağlamanın 
yerini hiçbir şey tutamaz.

YERINDE VEYA 
ÇEVRIMIÇI 
EĞITIM
YERİNDE EĞİTİM
Ammann eğitmenleri, operatörlerin 
tesislerin yerleşik avantajlarından tam 
olarak yararlanmalarına yardımcı olmak 
için asfalt ve beton üretim sahalarını 
ziyaret edecek. Özellikle, dersler 
operatörlerin Ammann'ın gelişmiş tesis 
kontrol sistemlerinde ustalaşmalarına 
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, 
verimlilik, yakıt verimliliği, emisyonlar 
ve nihayetinde karlılık üzerinde önemli 
ölçüde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Operatörlerin asfalt makinelerini ve hem 
ağır hem de hafif sıkıştırma ekipmanlarını 
anlamalarına yardımcı olmak için 
eğitmenler de mevcuttur.

Eğitmenler, ekiplerin şantiyelerde ortaya 
çıkan zorlukların üstesinden gelmesine 
yardımcı olduğu için bu oturumlar 
son derece değerlidir. Eğitmenler, 
mürettebatın tipik olarak karşılaştıkları 
engellere aşinadır ve değerli, gerçek 
dünya deneyimlerini sürece ekler.

Eğitimden geçen teknisyenler daha 
yetenekli ve üretken hale gelir. Doğru 
eğitim aynı zamanda verimli malzeme 
kullanımı sağlar ve yakıt yakımini azaltır.

Tesis bünyesindeki eğitim, yerel Ammann 
Bayiniz veya Ammann Satış Sonrası 
Destek ekibi aracılığıyla düzenlenebilir.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM
Çevrimiçi eğitim esasen iki kategoriye 
ayrılır: videolar ve kaydedilmiş web 
seminerleri.

Çevrimiçi eğitim uygulamalı olmasa da 
yine de büyük bir değer sunar. Ammann 
müşterilerine hizmet ve operasyon odaklı 
yeni videolar ve web seminerleri ile 
yardım ediliyor. 

Videolar
Bu kaydedilen sunumlar, çalışanlara 
makinelere nasıl bakım yapılacağını ve 
makinelerin nasıl çalıştırılacağını gösterir. 
Videolar izleyicileri adım adım çeşitli 
süreçlerde gezdirdiği için her dilden 

müşteriler yararlanabilir. Konular arasında 
günlük bakım, basit sorun giderme ve 
birçoğu bulunur.

Eğitim videolarının üretimi devam 
ederken, bu yıl çok medyalı kanallarda 15 
ila 20 video daha yayınlanacak.

Web seminerleri
Bu eğitim sunumlarının konuları arasında 
sıkıştırma temelleri, günlük bakım, 
operatör eğitimi ve elektronik ve hidrolik 
eğitimi yer almaktadır.

Almanya'nın Hennef kentinde hafif 
ekipmanlar hakkında yeni bir seri üretildi. 
Bu öğrenmeyi kolayca ulaşılabilir yapmak 
için bireysel bölümlere ayrılmış kapsamlı 
bir eğitim müfredatıdır.

Müşteriler, soruları yanıtlamak için 
ammann uzmanları ile web seminerlerini 
görüntülemeyi ayarlayabilirler. Kayıtlar 
daha sonra da incelenebilir. Birçok web 
semineri birden fazla dilde sunulmaktadır.

https://www.ammann.com
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Tesisinizin performansı nasıl? As1 
Kontrol Sistemi ürün yelpazesinin 
bir modülü olan as1 PIP (Plant 
Information Point (Tesis bilgi 
Noktası)) ile tek bir bakış ile bu 
sorunun cevabını öğrenin.

Bu modül sayesinde asfalt veya beton 
tesisiniz ile her zaman, her yerde 
iletişimde kalın.

Ammann Cloud’a (Bulutuna) bugünün 
üretim miktarları; en son üretim detayları; 

tesisin ve brülör ve karıştırıcı gibi temel 
bileşenlerin durumu gibi bilgiler yüklenir.

Bu bilgilere masaüstü bilgisayar, tablet 
veya akıllı telefondaki bir tarayıcı 
kullanılarak herhangi bir yerden 
erişilebilir.

Toplu protokoller bile PDF dosyası halinde 
indirilmek için mevcuttur.

Yeni bir film, bu sürecin ne kadar kolay 
olduğunu – ve de iletebileceği anahtar 
bilgileri gösteriyor.

TESİSİNİZİN PERFORMANSINI 
ÇABA HARCAMADAN TAKİP EDİN

as1 PIP movie 

ÖNE ÇIKANLAR

• Mobil veri çözümleri

• Tesis TPG'leri (Temel 

Performans Göstergesi)

• En son üretim bilgileri

• 7 günlük üretim trendleri

• İşletme verileri

• Tesis durum bilgisi 

(örneğin bitüm tankı 

sıcaklığı)

• Günlük trend veriler

• Toplu protokol PDF'leri

• Q Plant çözümüne 

sürümü yükseltilebilir

https://youtu.be/yTn9iUGyyTU
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MÜŞTERİLER 
AMMANN WOA 2022'Yİ 
ZİYARET ETTİ

Ammann, World of Concrete’de

Ammann America, bu yılın başlarında Las Vegas'ta 
bulunan World of Concrete'in bir parçası olmaktan 
memnundu.

Çok sayıda ziyaretçi, iş makineleri ve işlerine ilişkin 
görüşmek üzere standa geldi. Stantta görülecek 
titreşimli tablalı kompaktörler, tokmaklar, zemin 
kompaktörleri ve çift tamburlu silindirler dâhil çok 
sayıda Amman makineleri vardı.

WOC 2022 BİR BAŞARIDIR

Ammann, World of Asphalt’a Katılıyor

Ammann America, Mart ayında Nashville’de düzen-
lenen World of Asphalt sırasında birçok endüstri uz-
manları/profesyonellerini yakalama şansına sahip oldu.

Ammann standı, şirketin gelişmiş asfalt karıştırma 
tesisi teknolojisini vurguladı. Standa gelen ziyaretçiler 
ayrıca Ammann'ın Kuzey Amerika sıkıştırma donanımı 
hakkında daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldular.

Fuarda Ammann tesislerine ve sıkıştırma donanımına 
büyük ilgi vardı!

https://www.ammann.com
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