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AMMANN ARS ROLOS COMPACTADORES

A economia de combustível importa, agora mais do que nunca. Você a obterá com os novos rolos 
compactadores monocilindrico Ammann ARS 30 e ARS 50.

Estas máquinas maximizam a eficiência do combustível através de tecnologia avançada de motores, 
ECOmode integrado e um sistema de acionamento inovador totalmente hidrostático.

E quanto ao desempenho? Essas máquinas – as mais compactas da linha de rolos monocilindricos da Ammann –  
oferecem um poderoso golpe que ajudará suas equipes a atingir as metas de compactação com agilidade.

Potência. Manobrabilidade. Eficiência de combustível. Você pode ter tudo isso.

PARE DE QUEIMAR LUCROS

ELAS TAMBÉM PROPORCIONAM ECONOMIA DE CUSTOS E SUSTENTABILIDADE 
ATRAVÉS DO CONCEITO ECODROP:

• Sistema vibratório livre de manutenção
• Junta de direção livre de manutenção
• As caixas de engrenagens foram eliminadas, juntamente com o óleo que elas exigem

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite : www.ammann.com
MMP-3025-00-P2 | © Ammann Group

ARS 30 ARS 50 ARS 70 ARS 150 ARS 170 ARS 200 ARS 220ARS 110 ARS 130



AMMANN ARS ROLOS COMPACTADORES

A economia de combustível importa, agora mais do que nunca. Você a obterá com os novos rolos 
compactadores monocilindrico Ammann ARS 30 e ARS 50.

Estas máquinas maximizam a eficiência do combustível através de tecnologia avançada de motores, 
ECOmode integrado e um sistema de acionamento inovador totalmente hidrostático.

E quanto ao desempenho? Essas máquinas – as mais compactas da linha de rolos monocilindricos da Ammann –  
oferecem um poderoso golpe que ajudará suas equipes a atingir as metas de compactação com agilidade.

Potência. Manobrabilidade. Eficiência de combustível. Você pode ter tudo isso.

PARE DE QUEIMAR LUCROS

ELAS TAMBÉM PROPORCIONAM ECONOMIA DE CUSTOS E SUSTENTABILIDADE 
ATRAVÉS DO CONCEITO ECODROP:

• Sistema vibratório livre de manutenção
• Junta de direção livre de manutenção
• As caixas de engrenagens foram eliminadas, juntamente com o óleo que elas exigem

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite : www.ammann.com
MMP-3025-00-P2 | © Ammann Group

ARS 30 ARS 50 ARS 70 ARS 150 ARS 170 ARS 200 ARS 220ARS 110 ARS 130

3 WWW.AMMANN.COM

GRANDES SALTOS E... 
PEQUENOS PASSOS

Booth FS.909

Caros clientes

Capa: Ammann HRT 240, Lustenau, Austria

Editor: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Contato: Sabrina Salvisberg | marketing@ammann.com

Materiais e especificações estão sujeitos a alterações.

GMC-1423-16-P2 | © Ammann Group

23 AMMANN PELO MUNDO
Visão geral de notícias e eventos

 ÍNDICE

4 A BASE PARA BAUMA
Ammann se atém ao tema 
que fundamenta seu negócio

10 USINAS PIONEIRAS
Os avanços em asfalto sustentável

16 SUCESSO INCONDICIONAL
Linha de produtos Ammann 
se destaca em projeto saudita

18 SALVA-VIDA
Novo tambor amplia 
produção de usina

20 ROLO FAZ-TUDO
Compactadores Ammann 
exibem Diversidade

21 UM REFORÇO DIGITAL
Q Point mantém projeto  
de aeroporto no rumo certo

22 POUPA TEMPO
Livreto facilita serviço  
para equipamentos leves

Na Ammann, estamos nos preparando para a Bauma 2022 em 
Munique, em outubro. Nosso tema este ano é bastante importante. 

“Sustentabilidade. Conectividade. Produtividade.”

Os três tópicos funcionam em sincronia. Cada ganho em um deles, 
invariavelmente beneficia a todos os outros.

Neste espaço limitado, eu gostaria de me concentrar na 
Sustentabilidade. Ela entrou em praticamente todos os produtos da 
Ammann. Às vezes, damos passos, mesmo que pequenos, como 
melhorar a eficiência do combustível.

Outras vezes, desenvolvemos iniciativas específicas, tais como ECOdrop, 
que maximiza a eficiência do motor. Nossa equipe de desenvolvimento 
não parou por aí. Eles também encontraram maneiras de reduzir o 
volume de fluidos operacionais. Isso significa menos fluidos para 
adquirir – e para descartar.

A eMission é outro esforço. Ela começa com a redução das emissões 
para os principais compactadores Ammann. Mas o programa também 
aborda eficiência, produtividade e manutenção para tornar os canteiros 
de obra mais positivos ao meio ambiente. Fontes alternativas de 
energia também estão sendo implementadas.

Todos se beneficiam com estas iniciativas sustentáveis. Os canteiros de 
obra se tornam mais rentáveis e o mundo mais verde.

Continuaremos a desenvolver novos programas na Ammann – e 
também nos esforçaremos em cada pequeno ganho. Grandes saltos e 
os pequenos passos fazem toda a diferença.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt/events
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AMMANN REAGE ÀS 
MUDANÇAS NA INDÚSTRIA 
NA BAUMA 2022
AS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 
DEVEM, ATUALMENTE, PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE, MELHORAR A CONECTIVIDADE 
E, AO MESMO TEMPO, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE
A presença da Ammann na Bauma 
2022 em Munique confirma esta 
nova tendência, que se reflete 
no tema da empresa escolhido 
para o evento, "Sustentabilidade. 
Produtividade. Conectividade."

“Esse não é nosso foco apenas 
para a Bauma 2022, mas nosso 
compromisso diário”, afirma 
Hans-Christian Schneider, CEO 
da Ammann. “Nossos clientes 
precisam cada vez mais de produtos 
que sejam mais sustentáveis.” A 
indústria também tem necessidade 
de melhores ferramentas digitais 

e conectividade otimizada entre 
as máquinas e o escritório. Nossos 
clientes nos dizem que precisam 
de avanços nestas áreas, porém, 
sem perdas na produtividade. 
Na verdade, a produtividade é 
mais essencial do que nunca.”
A Ammann se apresenta no estande 
FS.909 desta que é considerada a 
maior feira para usinas, máquinas 
de construção de estradas e outras 
tecnologias e equipamentos de 
construção. A feira será realizada 
de 24 a 30 de outubro.

“ OS PILARES DA 

SUSTENTABILIDADE, 

CONECTIVIDADE E 

PRODUTIVIDADE ESTÃO 

REPRESENTADOS NOS 

MAIS DE 100 PRODUTOS 

QUE A AMMANN EXIBIRÁ 

NO ESTANDE. ”
Saiba mais

https://www.ammann.com/pt-br/events/bauma-2022
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CONECTIVIDADE
Recentemente a Amman lançou o ServiceLink, uma ferramenta 
digital telemática de gestão de dados que fornece aos clientes 
as informações mais necessárias, como localização da máquina, 
estado da bateria e horas de funcionamento. A transferência de 
dados é automática e o acesso à informação está apenas a um 
clique de distância.

O Ammann ServiceLink pode ser adicionado a compactadores 
leves e pesados, pavimentadoras e outra máquinas, sejam elas 
produzidas pela Ammann ou por outro fabricante. A chave para 
este sistema é uma nova geração de hardware que garante que 
os dados essenciais estejam disponíveis aos clientes de forma 
confiável e acessível.

O Sistema de Documentação Ammann (ADS) opcional 
registra dados que são medidos pelos sistemas já existentes da 
Ammann ACEforce ou ACEpro Intelligent Compaction (Compactação 
Inteligente). Os dados podem, então, ser analisados para 
melhorar a eficiência e o controle de qualidade – e para 
economizar passadas da máquina, que representa o maior ganho 
de produtividade.

Os visitantes do estande da Ammann na Bauma 2022 podem 
examinar a nova interface de usuário as1 Argon View, 
desenvolvida para o Sistema de Controle as1 para usinas de 
asfalto e concreto. A interface fornece atualizações visuais 
constantes do status da produção. É intuitiva, tornando fácil 
para os operadores aproveitar todo o valor da usina e melhorar 
a eficiência e produtividade. Também auxilia os operadores a 
acompanharem todo o processo de produção.

SUSTENTABILIDADE
Este conceito está integrado a toda a linha de produtos Ammann, 
desde os menores compactadores até as maiores usinas de 
asfalto e concreto – cobrindo toda a gama de equipamentos.

ECOdrop, uma iniciativa de sustentabilidade, começa maximizando 
a eficiência do motor. O programa também envolve a reconfigura-
ção de sistemas e componentes essenciais para minimizar os fluidos 
operacionais necessários para operá-los. Isto resulta em custos mais 
baixos tanto para a aquisição quanto para o descarte dos fluidos.

Com o ECOdrop, o Compactador de Solo Ammann ARS 70 tem 
apresentado reduções de:
• 22% no consumo de combustível
• 26% no fluido hidráulico
• 10% no fluido requerido no sistema vibratório

eMission
Uma solução ecologicamente correta, está integrada aos novos 
produtos Ammann. Começa com emissões reduzidas e incorpora 
eficiência, produtividade e menor exigência de manutenção, 
tornando os locais de trabalho mais ecológicos e as empresas 
mais lucrativas.
• redução de emissões: diminui os níveis de CO₂ e outras 

impurezas
• melhoria da eficiência: utiliza tecnologias digitais para 

melhorar o desempenho do produto e o gerenciamento do 
canteiro de obras

• eletrificação: incorpora fontes alternativas de energia, 
incluindo mas não se limitando à eletricidade

PRODUTIVIDADE
Por último, as máquinas, serviços e tecnologias da Ammann 
têm a ver com a realização do trabalho de maneira rápida e 
econômica. A Ammann lançou um sistema altamente avançado 
de controle contínuo de compactação para compactadores de 
solo e asfalto. ACEpro pode ser operado em modo automático, 
onde a amplitude e a frequência são controladas e ajustadas 
pela máquina com base em metas de compactação, medições e 
condições. Os operadores são capazes de monitorar o progresso 
em tempo real e avaliar quando a compactação foi alcançada.

https://www.ammann.com
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USINAS DE ASFALTO
Estarão em exposição um queimador; um misturador; uma 
peneira; e um módulo de pesagem e mistura Ammann de uma 
usina ABP HRT (High Recycling Technology); e maquetes de 
várias outras usinas. Também estarão disponíveis demonstrações 
do avançado Sistema de Controle as1 desenvolvido pela 
própria Ammann.

A Ammann oferece uma variedade de serviços pós-venda para 
usinas, que também pode ser explorada. Isso inclui o uso de 
realidade aumentada durante a manutenção da usina e até 
mesmo na instalação.

A Ammann é líder no setor em soluções de reciclagem de 
asfalto, e os produtores de asfalto dispõem de uma variedade 
de alternativas para garantir que haja uma opção que atenda às 
suas necessidades.

O sistema de reciclagem RAH100 é capaz de produzir mistura 
até 100% de materiais reciclados. A qualidade da mistura 
reciclada, que resulta de um processo de aquecimento suave, 
continua a impressionar os clientes.

A Ammann oferece, ainda, sistemas adicionais: Os secadores 
RAH50 e RAH60 têm utilização máxima de 50% e 60% de RAP, 
respectivamente. O sistema RAC utiliza no máximo até 40%.

Todos os sistemas de reciclagem da Ammann são capazes de 
produzir mistura de alta qualidade com 100% de agregado 
virgem.

Combustíveis alternativos promovem sustentabilidade. Os 
combustíveis incluem fontes renováveis, entre eles pó de madeira 
e biocombustíveis, tais como colza e cana-de-açúcar. O talol 
(tall oil), um produto residual, também pode ser utilizado. Os 
queimadores estão disponíveis como retrofits e podem utilizar 
combustíveis mais tradicionais, conforme a necessidade.

Os retrofits melhoram as usinas existentes para serem tão 
produtivas e sustentáveis quanto as usinas novas. O custo é uma 
fração de uma usina nova e estão disponíveis para equipamentos 
fabricados pela Ammann e por outros fabricantes.

VISITANTES DA BAUMA PODEM CONFERIR 
USINAS PARA RECICLAGEM DE ASFALTO 
LÍDERES DO SETOR E A INOVADORA ESTAÇÃO 
DE ABASTECIMENTO DE CONCRETO

PRODUTOS AMMANN  
EM DESTAQUE  
NA BAUMA 2022
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USINAS MISTURADORAS DE CONCRETO
As usinas misturadoras de concreto CBS Elba 105 – 150 foram 
redesenhadas com base nas necessidades comuns dos clientes quan-
to à flexibilidade e nas exigências atuais do mercado. Elas podem ser 
adquiridas tanto como usinas com skip ou como usinas com correia 
transportadora. Com uma capacidade de produção de 105 m³/h a 
160 m³/h, a usina de mistura CBS cobre as necessidades gerais.

A unidade básica pode ser equipada tanto com o misturador de 
um eixo CEM-S quanto com o misturador de duplo eixo CEM-T e 
fornece uma produção de concreto compactado de 2 m³ a 3,5 m³ 
por lote. A CBS Elba, uma construção modular, é facilmente 
transportada e adequada tanto para aplicações estacionárias 
quanto móveis, sem fundação.

As usinas misturadoras de concreto da série CBT otimizadas 
são produtivas e fáceis de instalar. O engenhoso mecanismo do-
brável das unidades de base dos modelos CBT 60 SL Elba | CBT 105 

– 150 TB Elba garante instalação e realocação rápidas e descompli-
cadas. As usinas podem ser instaladas sobre uma simples laje de 
concreto ou solo compactado (pressão sobre o solo 250 KN/m²). 
Contêineres open-top também descomplicam o transporte.

A CBT 60 SL Elba foi projetada como uma usina com skip e 
pode produzir até 60 m³/h de concreto. A usina é equipada com 
o comprovado misturador de um eixo CEM 1000 S Elba e um silo 
linear integrado para armazenagem de até quatro componentes 
agregados. Alternativamente, é possível utilizar o silo linear em 
contêiner CEL 25, onde podem ser armazenados entre dois e 
oito componentes agregados. O volume de armazenamento está 
entre 50 m³ e 100 m³.

A CBT 105 – 150 TB Elba é projetada como uma usina de 
correia transportadora e atende a todas as expectativas de 
desempenho para obras comuns e tarefas de mistura. Ela é 
versátil e capaz de executar uma grande variedade de aplicações 
graças aos sofisticados mecanismos de dobra e colapso. Os 
conjuntos pré-instalados permitem um comissionamento rápido. 
A série está equipada com o misturador de duplo eixo Ammann 
Elba.

A Ammann Elba desenvolveu a estação de abastecimento de 
concreto CFS 30 SL Elba, que melhora a sustentabilidade ao 
permitir que empresas de reciclagem atualizem e refinem seu 
material. Assim como nas grandes usinas de concreto pronto, 
todos os componentes são pesados e os lotes processados 
separadamente. O comprovado misturador de eixo único 
CEM 500 S Elba é usado apenas para a mistura efetiva do 
concreto. Isso torna possível altas produções horárias de 30 m³. A 
base da operação da estação de abastecimento de concreto é o 
sistema de controle automático.

O laboratório de mistura CEM 60 S Elba é imprescindível 
para todo tecnólogo de concreto que desenvolve concretos 
complexos. A usina é utilizada para tudo, desde concreto 
reciclado até SCC, UHPC e outras especialidades. As empresas 
apreciam o design marcante e os resultados consistentes. Com 
60 litros de capacidade utilizável e um inversor de frequência 
integrado para velocidade variável do misturador, o CEM 60 S 
é o misturador certo para aplicações de laboratório, teste e 
desenvolvimento. Os grandes rodízios industriais acoplados 
tornam as usinas portáteis.

USINAS

https://www.ammann.com
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EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO LEVE
Estes produtos são conhecidos como os "Campeões dos Pesos-
leves" por causa do seu poder de compactação e versatilidade 
para encarar as mais difíceis condições no local de trabalho. 
Comum a todas as máquinas são as empunhaduras de vibração 
reduzida, operação intuitiva, controle descomplicado e 
necessidade mínima de manutenção.

O novo Drive Compactor 3D é finalista do Prêmio Bauma de Ino-
vação. É a primeira placa vibratória do mercado que pode avançar 
em arco, círculo ou girar no local. O número de eixos foi duplicado 
de dois para quatro e foram instalados em nova disposição, em 
formato de X. O compactador vem com acionamento elétrico, 
visando a sustentabilidade. Um centro de gravidade baixo e um 
sistema de controle eletrônico permitem uma fácil operação.

Os compactadores de percussão da Ammann 
apresentam o melhor movimento de avanço 
do setor, ajudando os empreiteiros a trabalhar 
produtivamente em todas as aplicações. Os 
compactadores são fáceis de usar e, portanto, 
operadores de todos os níveis de experiência são 
capazes de performar com eficiência. Eles também 
são mais confortáveis, devido a reduzida vibração 
na empunhadura.

Os compactadores de placa vibratória Ammann estão 
prontos para qualquer situação. A linha de produtos inclui placas 
de movimento de avanço, reversíveis e hidrostáticas. Os pesos 
variam entre o leve de 54 kg e o muito mais pesado de 825 kg, 
com muitas opções dentro dessa faixa. Muitas estão disponíveis 
com motores a diesel ou a gasolina.

Quando se trata de produção, algumas dessas máquinas 
se movimentam tão rapidamente e fornecem um poder de 

compactação semelhante a algumas montadas em rolos. Elas 
também têm excelente capacidade de escalada, com vários 
modelos operando em declives de até 30%.

Os motores a gasolina Vanguard 160 estão disponíveis nos 
compactadores de placas Ammann APF 15/40, 15/50 e 
20/50. Os motores Vanguard possuem um controle 3 em 1 
que, quando colocado na posição "stop" (parado), desligam 
simultaneamente tanto a ignição do motor quanto a alimentação 
de combustível. Isto evita a mistura de combustível e óleo 
durante o transporte – uma questão prioritária na locação de 
equipamentos e que também representa um problema de tempo 
para os proprietários de pequenas empresas.

A nova versão manobrável do compactador 
manual Ammann ARW 65 tem um tambor 
frontal giratório em ±15° que é controlado por 
um interruptor na alavanca de acionamento. Será 
o primeiro compactador manual manobrável na 
Europa, já que todos os modelos atuais têm dois 
tambores rígidos.

Os implementos de compactação Ammann Add-On são 
instalados em escavadeiras, que utilizam seu alcance para 
compactar em locais de difícil acesso, como canaletas profundas 
e estreitas e particularmente íngremes. Eles também podem 
fornecer mais potência do que a maioria das outras máquinas de 
compactação para tais aplicações.

O compactador de trincheira Ammann ARR 1575 StV 
utiliza um novo controle remoto que melhora ainda mais a 
operação e, por fim, a segurança. Uma combinação de controle 
por infravermelho e rádio aumenta o conforto do operador e a 
segurança no local de trabalho.

PAVIMENTADORAS
A variedade é um fator predominante em toda a linha de pavimen-
tadoras da Ammann. A largura de trabalho das pavimentadoras 
varia entre 250 mm e 14 metros. A gama de tecnologia disponível 
nas pavimentadoras da Ammann significa que os clientes podem 
escolher a opção que melhor se adapta as suas necessidades. Os 

controles convencionais oferecem simplicidade e alta qualidade. 
As pavimentadoras premium apresentam o PaveManager, um 
sistema IHM automatizado e tecnologicamente avançado que 
fornece aos operadores um feedback permanente sobre o projeto 
de pavimentação para permitir ajustes em tempo real.

OS "LIGHTWEIGHT CHAMPIONS"  
E O PRIMEIRO ROLO TANDEM  
TOTALMENTE ELÉTRICO DO MUNDO 
PARTICIPAM DA FEIRA
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EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO PESADA
Os Rolos Tandem da Ammann foram aprimorados para 
atender às últimas tendências ambientais. São excelentes para 
os empreiteiros que alugam máquinas e para as empresas de 
locação que as fornecem.

A Ammann apresenta o rolo eARX26-2, uma máquina 
tecnologicamente avançada e o primeiro rolo tandem leve do 
mundo com um motor de acionamento completamente elétrico. 
A primeira máquina eMission do portfólio da Ammann traz 
soluções inovadoras e patenteadas para o motor de acionamento 
e sistemas vibratórios, totalmente alimentados pela energia 
elétrica armazenada na bateria da máquina. A bateria de carga 
rápida e de alta capacidade aproveita a tecnologia segura e 
estabelece novos padrões em aplicações de máquinas com 
emissão zero.

O novo ARX 10.1 StV complementa o portfólio, oferecendo um 
modelo de entrada à linha de rolos tandem leves. A máquina 
de fácil operação utiliza um motor a gasolina e vibração em 
um tambor para melhor relação custo-benefício em pequenos 
canteiros de obra, onde os operadores valorizam o conforto e a 
produtividade.

Os rolos tandem leves ARX 12-2, ARX 16-2 e ARX 20-2 
mantêm sua capacidade de trabalhar em linha ou modo off-set, 
possibilitando a compactação em meios-fios e outras obstruções, 
e proporcionando produtividade em espaços mais abertos.

Os modelos ARX 23.1-2 Estágio V, o ARX 23.1-2C Estágio V, 
o ARX 26.1-2 Estágio V e o ARX 26.1-2C Estágio V possuem 
um novo motor Kubota que não requer nenhuma tecnologia de 
pós-tratamento do motor (EAT) para atender as exigências das 
mais recentes normas de emissão V/U.S. Tier 4f.

As máquinas Ammann também são populares por causa de 
uma junta de articulação que permite o ajuste rápido do tambor 
de configurações in-line para off-set bem como alavancas de 
acionamento totalmente eletrônicas para arranques e paradas 

suaves. Uma melhoria fundamental é a troca sem esforço entre 
os modos de acionamento, que agora pode ser manuseada pelo 
próprio operador.

Os rolos tandem pesados da Ammann apresentam uma nova 
cabine simétrica que integra quatro hastes ROPS diretamente na 
estrutura principal, não nos cantos da cabine. O projeto torna as 
máquinas mais compactas, ao mesmo tempo em que melhora as 
linhas de visão das superfícies e bordas dos tambores.

Imediatamente perceptível nos novos rolos tandem articulados 
Ammann ARX 140 StV/T3 e ARX 160 StV/T3 é a ausência de 
vigas transversais dianteiras e traseiras. A visibilidade de 360º da 
estação do operador estabelece um novo padrão no mercado.

O novíssimo ARP 75 StV é a mais recente adição à gama de 
rolos tandem pivotados da Ammann. O modelo ARP 75 StV 
apresenta as mesmas vantagens que seus correspondentes 
articuladas. Os operadores apreciam o novo conceito de cabine 
simétrica, com visibilidade de 360° e display avançado.

Os novos compactadores de solo Ammann ARS 30 e ARS 50 
utilizam engenharia inovadora e motores de 
acionamento robustos para 
proporcionar alta produção 
de compactação. Estas 
máquinas monocilindros 
(single-drum) com peso de 
três e cinco toneladas, são os 
rolos mais compactos da linha de produtos de 
compactação de solo da Ammann.

A linha de rolos de pneus da Ammann tem um novo integrante: 
o modelo ART 240 StV. Ele apresenta um novo motor que atende 
às mais recentes normas de emissão europeias e americanas. 
Uma solução robusta de acionamento mecânico, única no 
mercado, prolonga a vida útil da máquina e reduz os custos de 
propriedade.

ARS 30 | 50

MÁQUINAS

A Mini Pavimentadora Ammann AFW 150-2 é uma 
pavimentadora real – um equipamento mecânico – que trabalha 
em larguras extremamente estreitas, de 250 mm a 1650 mm. 
Ela produz uma capa com a aparência e a qualidade de asfalto 
colocado por uma máquina de grande porte. Também representa 

uma melhoria significativa em relação  
à pavimentação manual em termos  
de mão-de-obra.

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
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UMA DÉCADA DE 
DESENVOLVIMENTO
A USINA VERDE 
APRESENTA UMA SÉRIE DE 
APERFEIÇOAMENTOS PIONEIROS

Na produção de misturas asfálticas, a 
pegada ecológica é significativamente 
influenciada pelos combustíveis 
utilizados para aquecimento dos 
agregados e do CAP. A Ammann vem 
abordando a questão da sustentabilidade 
há mais de dez anos sob o lema “A 
usina verde.” Os elementos centrais são 
a reutilização cuidadosa da reciclado, 
o uso de asfalto espumado para 
misturas a baixa temperatura e o uso de 
combustíveis neutros em CO₂. Além disso, 
todas as séries de usinas da Ammann e 
seus componentes são otimizados para 
alta eficiência energética e baixa perda 
de calor. 

Todos os desenvolvimentos pioneiros 
como os queimadores para combustíveis 
neutros em CO₂ e a tecnologia 
de geração de gás quente foram 
comprovadamente postos em prática 
pela Ammann nos últimos anos e 
consolidaram a posição da empresa 
como líder mundial do mercado na 
fabricação de usinas de asfalto.

PROCESSO DE AQUECIMENTO
• Transferência de calor altamente 

eficiente

• Sem entrada de ar externo (falso)

• Regulagem optimizada queimador/
secador

QUEIMADOR
• Vários combustíveis disponíveis

• Processo de combustão ideal

• Consumo de energia optimizado

UTILIZAÇÃO DE RAP
• Gama completa de soluções técnicas

• Adição de até 100% de RAP 

• Parceiro mais experiente no uso de 
Asfalto Reciclado

ASFALTO MORNO COM A 
TECNOLOGIA AMMANN FOAM

2

1

2

4

3

5

56

6

1

3 4
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EMISSÕES
• Mais baixo VOC (TA-Luft) 

• Supressão completa da poeira 

• Soluções de gestão de odores

EVITA PERDAS DE CALOR
• Isolamento eficiente, até 200mm

• Sem pontes térmicas

• Comportas para fechar os silos de 
armazenamento

• Redução de disperdício de material

SISTEMA DE CONTROLE AS1
• Ampla gama de módulos para 

atualização do Software

• Utilização especializada de inversores

• Nova interface de usuário profissional e 
ergonômica

2

2

2

3

3

7

5

5

6

6

5 6 7

“ A ÚLTIMA GERAÇÃO 

EM TECNOLOGIA DE 

USINA PARA UMA 

PEGADA VERDE. ”

https://www.ammann.com
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Por razões ecológicas e econômicas, a reutilização da reciclado é mais do que uma obrigação.  
Por motivos ecológicos, para reutilizar a energia cinza em asfalto e agregados e, ao mesmo tempo,  
para resolver o problema do descarte. Por motivos econômicos, porque as matérias primas contidas 
podem ser reutilizadas. A seguir, apresentamos dois sistemas disponíveis de adição em detalhes.

RAH50
Custo otimizado e aquecimento suave do reciclado 
através de alimentação via anel intermediário

A adição via anel intermediário inclui a incorporação de material 
reciclado como um elemento no tambor secador de agregados 
novos. O agregado virgem e o material reciclado são, assim, 
aquecidos no mesmo tambor, o que torna a tecnologia muito 
atraente em termos de custos. A Ammann se baseia em um 
aquecimento muito suave para poder reutilizar o asfalto contido 
no reciclado da melhor maneira possível. Isto é conseguido 
através da adição do reciclado na parte intermediária do tambor 
de agregados novos. Desta forma, a mistura com o mineral 
virgem ocorre a temperaturas moderadas, evitando que o valioso 
asfalto do RAP seja queimado por agregados superaquecidos. 
A mistura de reciclado/minerais novos é, então, levada suave e 
progressivamente até a temperatura final por meio de elementos 
internos especiais. Graças à descarga no nível do solo, é possível 
obter adições de reciclagem de até 50%.

RAH100
Proporciona as mais altas taxas de reciclagem 
cumprindo com os limites de emissões 

A demanda pelas mais altas taxas de adição de reciclado em 
conjunto com uma temperatura de material de aproximadamente 
160ºC e o cumprimento dos limites de emissões levou ao 
desenvolvimento e lançamento no mercado da tecnologia 
Ammann RAH100. Desde o comissionamento da primeira usina 
em 2005, inúmeros detalhes em melhorias foram incorporadas 
ao produto. Hoje, pode-se afirmar que todas as metas foram 
atingidas e, ao mesmo tempo, a manutenção foi reduzida a 
um mínimo absoluto. Nesse meio-tempo, mais de 80 sistemas 
RAH100 entraram em operação em todo o mundo, tanto em 
combinação com usinas novas quanto como retrofit de usinas 
Ammann e não-Ammann.

Tecnologia Ammann RAH50
VANTAGENS
• A qualidade do CAP é mantida graças ao aquecimento 

suave

• Altas taxas de produção através da descarga no nível do 
solo 

• Baixos custos de investimento em comparação com 
outras tecnologias de aquecimento

• Alta eficiência graças à tecnologia de secagem em 
contra-fluxo

• Tecnologia altamente comprovada, coberta por três 
patentes internacionais

Tecnologia Ammann RAH100
VANTAGENS
• A qualidade do CAP é mantida graças à tecnologia de gás 

quente (o material é aquecido com ar quente)

• Emissões dentro dos valores-limite relevantes

• O superaquecimento do agregado virgem não é mais 
necessário, pois o material reciclado pode ser aquecido 
a 160 ºC

• Mínima manutenção e serviços graças à circulação do 
ar processado através do filtro (argumento exclusivo de 
venda da Ammann)

• Projetado para operação start/stop, produção mínima de 
40 t

SELEÇÃO DE ADIÇÃO DE RECICLADO  
EM UM RELANCE
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O aquecimento dos materiais gera muito CO₂. Os combustíveis alternativos são, portanto, ainda mais importantes para 
reduzir o impacto do CO₂. O pó de madeira e o talol (tall oil) estão entre os combustíveis neutros em CO₂ mais amplamente 
utilizados. Os queimadores Ammann convertem o pó de madeira em calor de forma eficiente e com baixas emissões.

QUEIMADOR 
AMMANN MIBZ PARA 
PÓ DE MADEIRA
Muitos países estão pressionando cada vez mais os usuários de usi-
nas a utilizar combustíveis renováveis e, portanto, neutros em CO₂. 
Os países escandinavos assumiram um papel pioneiro. A Ammann 
desenvolveu o queimador de pó de madeira MIBZ em cooperação 
com a Skanska há mais de sete anos. Nesse meio-tempo, mais de 45 
queimadores de pó de madeira estão em operação diariamente na 
Europa. O queimador MIBZ é caracterizado pela preparação e uti-
lização ideal do combustível, ou seja, o pó de madeira é completa-
mente convertido em calor e a forma de chama é ideal para uso em 
tambores secadores. Graças à experiência adquirida em inúmeros 
projetos, os engenheiros da Ammann dominam todos os desafios 
relativos ao processamento de pó de madeira com excelência.

QUEIMADOR AMMANN 
MIB 3- PARA TALOL 
(TALL OIL)
Uma alternativa ao uso do pó de madeira é o talol, que 
também é neutro em CO₂. Além de óleo e GLP, o queimador 
MIB pode queimar talol como um queimador tri-combustível. 
A característica especial neste caso é o armazenamento e o 
transporte do talol corrosivo. Como provedor de sistemas, a 
Ammann oferece não apenas o queimador, mas também todos 
os periféricos necessários. A experiência adquirida com mais 
de dez queimadores em operação diária prova claramente a 
posição de liderança da Amman no campo da tecnologia de 
queimadores.

EFICIENTES QUEIMADORES AMMANN 
QUEIMAM COMBUSTÍVEIS NEUTROS EM CO₂

Juntos, a sueca Klimatklivet e a Ammann Skanska na Suécia 
continuam sua jornada rumo ao asfalto livre de fósseis e neutro 
para o meio ambiente. 

“ ISTO É RESULTADO DA 

COOPERAÇÃO E CONFIABILIDADE 

DE LONGO PRAZO ENTRE 

SKANSKA E AMMANN. ”  
Henrik Löfgren 

Especialista em Máquinas de Usina de Asfalto, 
Skanska Industrial Solutions AB

“ Na última década, a NCC Industry deu grandes passos em 
direção à neutralidade ambiental. O trabalho pode ser resumido 
em três áreas: baixar a temperatura na produção para ser mais 
eficiente energeticamente, desenvolver formas de aumentar 
o percentual de asfalto reciclado na produção e transformar 
nossas usinas para usar pellets de madeira em vez do petróleo 
para aquecer a mistura asfáltica. Este é um processo patenteado 
pela NCC. O queimador a pó de madeira é uma parte central 
da planta de produção e, no momento da conversão, não havia 
nenhum equipamento em pleno funcionamento no mercado. 
A NCC e a Ammann desenvolveram em estreita colaboração 
queimadores que atendessem às necessidades da NCC. Durante 
o período de desenvolvimento, os queimadores a pó de madeira 
da Ammann demonstraram funcionar muito bem para a 
produção de asfalto da NCC. ” Jacob Jansson 

Gerente Técnico Divisão Asfalto, NCC Industry AB

https://www.ammann.com
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A empresa foi fundada em 1968 e tem crescido constantemente 
graças ao compromisso de investir em novos produtos e serviços. 
A Beton Asfalti acaba de substituir sua antiga usina de asfalto 
pela nova geração Ammann ABA UniBatch, dotando-a de todas 
as tecnologias mais recentes para minimizar o impacto ambiental 
e reutilizar o pavimento existente (RAP).

Exclusiva produção de asfalto a frio completamente 
integrada na usina Ammann ABA UniBatch 
As pesquisas e desenvolvimentos da Beton Asfalti para novas 
áreas de negócios levou a empresa a buscar a mistura fria e 
quente tradicional, resultando na produção do KaltAsphalt Plus. 
Trata-se de um asfalto a frio de alto desempenho alcançado 
com materiais 100% reciclados tanto em termos de RAP como 
de recuperação do binder (modificado com SBS). O binder é 
recuperado a partir da reciclagem do revestimento asfáltico e 
tratado adequadamente. Portanto, é um produto que pode ser 
definido como "ecossustentável" na totalidade de seu significado. 
A mistura é feita diretamente na usina Ammann.

O Eng. Carlo Adami ( Coordenador e responsável das atividades 
de Pesquisa e Desenvolvimento da Ammann Itália) acompanhou 
este projeto desde o início. "Aceitamos o desafio lançado 
pela Beton Asfalti de desenvolver uma solução especialmente 

dedicada à produção de KaltAsphalt", diz ele. "Por tradição e 
DNA da Ammann, projetamos e construímos uma nova linha 
para o gerenciamento, dosagem e produção deste tipo especial 
de produto frio. Ele é feito apenas com materiais recuperados e 
em conformidade com a filosofia de sustentabilidade e respeito 
ao meio ambiente da Ammann e da Beton Asphalt."

Tecnologia mais do que convincente de reciclagem da 
Ammann conquistou imediatamente a Beton Asfalti 
Perguntamos ao Sr. Alfredo Inama, proprietário da Beton Asfalti, 
o que os convenceu a comprar a usina Ammann ABA 180 
UniBatch.

Ainda em termos de comparação, surge outro aspecto 
interessante: "A flexibilidade operacional oferecida pela linha 
dupla de abastecimento (RAC30 + RAH50) nos permite utilizar 
uma porcentagem regular e constante dosada no misturador, 
que pode ser adicionada de acordo com as diferentes receitas 
e situações de produção do momento. Isto significa uma 
porcentagem igual, se não ainda maior, dosada no anel 
intermediário, desta forma alcançando a um uso substancial do 
RAP. Sempre apoiado pelo poderoso Sistema de Controle as1, 
que suporta de forma consistente e eficaz as sempre diferentes 
necessidades de produção."

No esplêndido cenário natural do Val di Non e a curta distância do lago Santa Giustina em Trentino, está localizada 
a Usina de Asfalto Ammann ABA 180 UniBatch. A usina foi adquirida recentemente pela Beton Asfalti, uma empresa 
dinâmica e experiente, conhecedora da produção de asfalto e de agregados para aplicações civis variadas.

USINA AMMANN ABA UNIBATCH  
EM HARMONIA COM A NATUREZA 
NA BETON ASFALTI EM CIS / ITÁLIA
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POSSIBILIDADES DE USO  
DO RECICLADO
VISÃO GERAL 

Todas as tecnologias mais avançadas estão presentes na 
Ammann ABA 180 UniBatch para a produção de misturas 
asfálticas mornas e quentes.

• RAC30, a tecnologia de utilizar a reciclagem diretamente 
no misturador. A vantagem desta solução é a capacidade 
de usar a peneira para agregados virgens superaquecidos 
e sempre introduzir uma fração conhecida de RAP no 
misturador no final do processo. 
A Beton Asfalti maximiza o potencial da solução, que é 
de uso regular e constante, mas nunca mais do que 15-
20% de modo a administrar as temperaturas de contato 
entre agregados virgens e RAP contendo asfalto sem 
degradar o aglutinante.

• Novo tambor secador RAH50, mecanicamente capaz 
de processar até 50% de RAP introduzido no anel 
intermediário. Caracterizada por um índice de eficiência 
energética superior a 30% quando comparada a um 
tambor tradicional. Esta nova versão também se beneficia 
das contínuas atualizações tecnológicas que a Ammann 
introduz em seus componentes principais (Ammann 
Core Components ou os elementos que constituem o 
"coração" das usinas de asfalto). Eles incluem o tambor 
secador, o queimador, o filtro, a peneira, o misturador e 
o sistema de controle. Todos são desenvolvidos na Suíça 
e muitos deles são fabricados exclusivamente no país, 
visando garantir o alto desempenho e qualidade.

• Ammann FOAM®: com base no efeito da espumação 
com água, o gerador de espuma de asfalto funciona sem 
produtos químicos adicionais e pode ser montado em 
qualquer sistema existente. O sistema oferece grandes 
vantagens independentemente da temperatura do 
produto final, como por exemplo:

1. Maior operacionalidade durante o ciclo de mistura, 
mas especialmente durante as fases de espalhamento, 
essencial para as equipes que também operam em 
pequenas porções e superfícies de pavimento;

2. Melhor desempenho de compactação e extensão do 
período de pavimentação;

3. Entrega de mistura asfáltica em distâncias maiores, 
especialmente em áreas montanhosas;

4. A produção de Warm Mix Asphalt (WMA, ou asfalto 
morno), que reduz as emissões deVOC, economiza 
energia durante a secagem e aquecimento dos 
agregados virgens – e diminui os vapores, emissões e 
odores.

Mr. Alfredo Inama, owner of Beton Asfalti

“ A USINA FOI ESCOLHIDA APÓS 

ANÁLISE DE UM TOTAL DE QUATRO 

PROPOSTAS. A AMMANN FOI A 

MAIS EFICAZ E CONVINCENTE NA 

QUESTÃO DO RAP, EM PARTICULAR 

A TECNOLOGIA DO RAH50 QUE, DE 

ACORDO COM NOSSA HISTÓRIA 

E EXPERIÊNCIA, É REALMENTE A 

MELHOR SOLUÇÃO EM TERMOS 

DE PORCENTAGENS DE RAP – 

MAS ACIMA DE TUDO DEVIDO 

ÀS EMISSÕES MUITO BAIXAS 

E À QUALIDADE DA MISTURA 

PRODUZIDA. ”

https://www.ammann.com
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DO INÍCIO AO FIM
LINHA DE PRODUTOS AMMANN 
BEM REPRESENTADA NO 
CANTEIRO DE OBRAS SAUDITA

O projeto em curso tem sido um sucesso incondicional. Cerca 
de metade do trabalho está concluído num trecho de 23 
km da rodovia Taif, com uma largura de 11 metros. Mais de 
65.000 toneladas de asfalto serão aplicadas durante o projeto. 
As máquinas Ammann que trabalham no projeto são um 
Compactador de Solos ARS 122 BS III; um Rolo de pneus AP 240; 
uma Pavimentadora AFT 700-2; uma Mini Pavimentadora AFW 
150-2; e um Rolo Tandem Pesado AV 110 X.

A Safety Triangle tem expectativas específicas para cada 
máquina
• O ARS 122 compacta o solo e diminui a permeabilidade.
• O AP 240 compacta as diferentes camadas e dá forma ao 

asfalto.
• O AFT 700-2 controla a espessura, largura e inclinação do 

asfalto.
• O AFW 150-2 pavimenta valas e pequenos caminhos – e 

controla a largura e a espessura tal como uma pavimentadora 
grande.

• O AV 110X realiza a compactação de ruptura, proporcionando 
um trabalho de qualidade numa etapa crucial do processo.

O Dr. Mamdouh Saad Al Sahafi, diretor geral da Safety 
Triangle, está satisfeito com o desempenho de cada uma das 
máquinas: "Os dois compactadores Ammann utilizados no 
asfalto proporcionam boa produtividade e acabamentos de 
qualidade, mesmo em áreas inclinadas." O Compactador de Solos 
Ammann ARS 122 tem força de compactação e é fácil de operar. 
A utilização do ACEforce, sistema de compactação inteligente 
patenteado da Ammann, é uma "nítida vantagem ", disse ele. 
Ele descreveu a AFT 700-2 como uma pavimentadora que "é 
fácil de aprender e operar, dá alta produtividade e executa 
os comandos necessários com precisão". A AFW 150-2 Mini 
Pavimentadora, entretanto, é uma "máquina única que se adapta 
excepcionalmente a pequenos caminhos e até faz curvas em U".

“ O GERENTE DE 

PROJETO ELOGIA A 

FACILIDADE DE USO, 

PRODUTIVIDADE 

E ACABAMENTO 

FORNECIDO 

PELAS MÁQUINAS 

AMMANN. ”
A Safety Triangle Co. está utilizando uma linha completa de equipamentos Ammann durante 
um projeto de reconstrução de estradas na cidade de Abha, Arábia Saudita.
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A GTE é parceira da Ammann desde 1993

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
ARS 122

Peso operacional (CECE)   10 100 kg
Peso máximo     12 280 kg
Largura do tambor    2130 mm
Motor     Cummins
Modelo     4BTAA3.9C99 – 74 kW 
     Bharat Stage III 
     (equivalent to T3)

AP 240

Peso operacional (CECE)   9590 kg
Peso máximo     24 000 kg
Largura de trabalho    1986 mm
Motor     Cummins
Modelo     QSB3.3-C99 – 74 kW
     EU Stage IIIA/  U.S.EPA Tier 3

AFT 700-2

Peso operacional (CECE)   18 000 kg
Range de pavimentação   2500 – 5100 mm 
     3000 – 6000 mm 
Capacidade teórica  
de pavimentação    750 t/h
Motor     Cummins
Modelo     QSB 6.7 – C173 – 129 kW

AFW 150-2

Peso operacional (CECE)   1260 kg
Range de pavimentação   250 – 1650 mm
Capacidade do silo de massa 0.6 m³
Motor     Hatz
Modelo     1B50E
Potência     7.6 kW

AV 110 X

Peso operacional (CECE)   10 400 kg
Peso máximo     11 190 kg
Largura do tambor    1700 mm
Motor     Cummins
Modelo     QSB3.3-C99 – 74 kW
     EU Stage IIIA/  U.S.EPA Tier 3

O Dr. Al Sahafi tem grande experiência de construção de 
estradas, tal como a Safety Triangle. A empresa foi fundada em 
2010 e é especializada na construção e segurança rodoviária, 
emprega uma equipa de engenheiros altamente qualificados 
e especialistas em estradas. Entre seus clientes estão vários 
ministérios sauditas, incluindo transportes/logística e defesa; 
Saudi Binladin Group; e Saudi Aramco.

O Dr. Al Sahafi também elogiou o seu Dealer local Ammann, 
General Trading & Equipment (GTE), pelo seu apoio no pós-venda 
e preços competitivos.

A GTE tem sido um fornecedor chave de equipamentos de 
construção no mercado saudita há 45 anos. Tem uma parceria 
com a Ammann desde 1993.

A GTE fornece uma grande variedade de produtos em nove filiais 
em todo o reino. "A GTE apresenta sempre soluções integradas 
aos clientes da Arábia Saudita", disse o Dr. Eng. Mohamed Shams 
Elramly, diretor-geral da GTE. "Oferecemos produtos em dez 
portfólios de negócios diferentes".

https://www.ammann.com
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A usina de Longwater, localizada nas proximidades de Norwich, 
Inglaterra, apresentava boa manutenção e tinha muito mais 
potencial operacional disponível. No entanto, o secador havia 
ultrapassado a expectativa de sua vida útil. Estava na hora da sua 
substituição.

“Nós necessitávamos de cinco dias”, afirma Richard Coles, Gerente 
de Vendas de Peças na Ammann UK Ltd. “No primeiro dia, a 
tubulação de extração de vapor – desde o misturador e peneira 
até o duto de gás bruto – foi removida com um guindaste, assim 
como a parte superior da sucção. A correia transportadora foi 
desconectada e removida do secador.”

Em seguida, o secador antigo foi retirado com um guindaste. 
Esse trabalho foi concluído no segundo dia.

“No terceiro dia, o novo tambor foi posicionado e os itens que 
haviam sido desconectados foram reinstalados na usina,” explica 
Richard. A instalação mecânica foi terminada no dia seguinte. No 
quinto dia, o acompanhamento foi concluído, marcando o fim do 
projeto.

Mark Wood, Gerente de Operações do Grupo Breedon, ficou 
muito satisfeito com o processo. 

“Quando decidimos que o tambor secador da nossa usina de 
asfalto de Longwater precisava ser renovado, começamos a 
buscar cotações para a sua substituição,” lembra Mark. “A 
decisão de usar a Ammann como fornecedor de preferência foi 
tomada devido à conhecida qualidade das peças e componentes 
Ammann.”

Tivemos boa comunicação com a Ammann com relação aos 
prazos e datas de entrega, que foram todos cumpridos conforme 
estabelecido, afirma Mark.

“Os prestadores de serviços (Dixon Engineering Ltd.) usados 
pela Ammann para instalar o secador foram exemplares em 
providenciar todos os sistemas de segurança relevantes ao 
trabalho, bem como avaliações de risco,” elogia Mark. “Não 
detectamos qualquer falha nos trabalhoa durante toda a 
operação. O serviço foi concluído dentro do prazo e sem nenhum 
incidente.”

BREEDON GROUP: 
RETROFIT DE SUCESSO
NOVO TAMBOR SECADOR ACRESCENTA  
15 ANOS À VIDA ÚTIL DE USINA DE ASFALTO

A substituição do tambor secador aumentou a vida útil de uma usina de asfalto Ammann em vários anos – e também 
melhorou a eficiência. O Grupo Breedon, a maior empresa independente de materiais para construção no Reino Unido, 
recentemente substituiu o secador de uma Usina de Asfalto Ammann ABP Universal, que havia começado a operar em 2004.
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Richard estava satisfeito – porém não surpreso – o projeto progrediu sem 
problemas. Ele conta com a Dixon Engineering para lidar com esse tipo de serviço. 
A experiente empresa sediada em Derbyshire está comprometida com a qualidade 
e pontualidade.

“Ao longo do tempo, a Dixon Engineering construiu uma sólida relação comercial 
com a Ammann UK – trabalhando juntos para entregar projetos críticos na 
indústria de asfalto,” afirma Marcus Jinks, Diretor da Dixon Engineering. “Estes 
projetos variam desde substituições por peças, retrofits e adaptações que 
requerem vários conjuntos de competências em usinas e equipamentos pesados.”

O tambor substituído na usina de asfalto do Grupo Breedon tem uma espessura de 
15 mm e deve durar ao menos outros 15 anos, afirma Richard. “Outros 
benefícios adicionais incluem a melhoria da eficiência geral da usina, 
devido à retenção de calor,” conclui ele.

Retrofit

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/services/plant-services/retrofit-services
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Trabalhando em ambos os projetos estão um Rolo Tandem 
Ammann AV 110 X, onde a junta articulada com oscilação 
permite que a máquina mantenha contato constante com 
o solo; um Rolo de Pneus Ammann AP 240 e seu inovador 
sistema de ajuste de pressão de pneus; e um Rolo Tandem Leve 
Ammann ARX 23, com sua capacidade de trocar rapidamente da 
configuração in-line para a configuração off-set.

O trabalho na cidade de Riyadh é essencial para um dos mais 
importantes empreendimentos habitacionais do emirado. Ele 
faz parte de uma iniciativa para desenvolver comunidades 
residenciais integradas e sustentáveis, de acordo com os mais 
altos padrões internacionais. Ao todo, 3199 moradias e unidades 
residenciais serão construídas em 960 hectares.

O projeto da cidade de Riyadh, a ser concluído em dezembro 
de 2022, é composto de obras de infraestrutura, incluindo 
pavimentação e instalação de esgotos pluviais, linhas de 
gás natural e uma rede de irrigação. A NBHH também está 
encarregada do paisagismo completo, estabelecimento de 
uma rede de água potável e implantação de um sistema de 
comunicação.

O projeto Zayed consiste em duas partes distintas: A Zayed Link 
Road e a Tal Moreeb Road.

O projeto Zayed Link Road reformará e duplicará a capacidade da 
rodovia de ligação existente entre a rodovia E11 e o aeródromo 
militar de Madinat Zayed, próximo à cidade de Madinat Zayed, 
na Região de Al Dhafra. Aproximadamente 50 km de estrada 
serão convertidos da faixa de rodagem única existente (uma pista 
em cada direção) para a faixa de rodagem dupla (duas pistas 
em cada direção, com mediana central). A faixa de rodagem 
existente também será reformada.

O projeto da Tal Moreeb Road envolve uma nova rodovia dupla 
de Liwa até a área das dunas Tal Moreeb para substituir a estrada 
existente. A extensão da rodovia é de aproximadamente 22 km. 

Ambas as etapas estão programadas para serem 
concluídas no final de 2022.

COMPACTADORES AMMANN 
ESSENCIAIS NOS EAU
OS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE 
ESTRADAS DA AMMANN MOSTRARAM SUA 
DIVERSIDADE DURANTE DOIS PROJETOS 
RECENTES NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
A Nael & Bin Harmal Hydroexport (NBHH), uma empreiteira sediada na cidade de Abu Dhabi, fornece 
soluções turnkey (chave na mão), como ficou comprovado pelo trabalho de infraestrutura nas 
proximidades da cidade de Riyadh e a expansão de rodovias de conexão cruciais em Zayed.

Entrega do Rolo Tandem Ammann AV 110 X (no alto);

Rolo pneumático Ammann AP 240 (acima)

Compactadores

https://www.ammann.com/pt-br/machines/soil-and-asphalt-compactors
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O Aeroporto de Zurique é um importante centro não só para 
a Suíça, mas também para o tráfego aéreo internacional. Após 
mais de trinta anos de utilização, é necessária uma renovação 
completa da faixa central e das instalações elétricas da pista 
10/28. Esta pista, com 2500 m de comprimento total, deverá 
ser completamente renovada dentro de 70 a 80 etapas de 
construção noturna. Qualquer atraso no processo de construção 
conduzirá também a um atraso nas operações de voos. Por 
conseguinte, é importante manter um cronograma preciso de 
pedidos, produção e entrega. 

O asfalto para esta obra desafiadora provém de duas usinas 
de asfalto Ammann nas proximidades. BHZ e Asfatop são 
clientes de longa data de Ammann e utilizam o Q Plant do 
Q Point para gerenciar o processo de pedidos e entregas. O 
pedido e planejamento de entregas de asfalto pelas empresas 
de construção Walo e Implenia é realizada utilizando Q Site, 
também um produto do Q Point.

Mesmo antes dos trabalhos de reabilitação propriamente ditos, 
que só começam após o fim das operações de voo, a quantidade 
necessária de asfalto a baixa temperatura e a sequência de 
entrega são planejadas utilizando Q Site. Estes pedidos são 
enviados digitalmente para a usina de asfalto, que utiliza Q Plant 
para verificar e confirmar os pedidos. O Q Plant também tem 
conexão com o sistema de controle Ammann as1 e também o 
sistema de pesagem, de modo que as informações dos pedidos 
formam a base para as cargas dos caminhões na usina de asfalto. 
Ao mesmo tempo, as notas de entrega correspondentes são 
transmitidas em tempo real ao Q Plant e depois para a obra. Isto 
assegura um fluxo contínuo de dados digitais que funciona sem 
erros ou atrasos, e a equipe de trabalho desta obra de prazos 
críticos tem sempre uma visão geral do status atual da logística 
da cadeia de fornecimento. 

O asfalto a baixa temperatura é entregue numa área de 
armazenamento temporário, de onde o asfalto é então 
espalhado e compactado uma vez concluídas as operações de 
voo e os trabalhos preliminares. A camada de binder também 
é encomendada de manhã cedo utilizando Q Site. O asfalto é 
produzido, entregue e imediatamente colocado. Por volta das 6 
da manhã as medidas de reabilitação desta noite são concluídas, 
de modo a que as operações de voo possam ser retomadas a 
tempo.

Particularmente graças ao planejamento preciso, à utilização 
do fluxo de trabalho digital de ponta a ponta, e ao empenho 
dedicado de todos os funcionários tanto nas usinas como na 
obra, não houve até o momento atrasos nas operações de voo.

Em conjunto, os sistemas de software de Ammann e Q Point 
asseguram um fluxo contínuo de informação em tempo real. 
Todas as partes envolvidas no processo são informadas sobre o 
estado atual e progresso da entrega em tempo real. A empresa 
de construção e o fornecedor da mistura estão ligados em 
rede para além dos limites organizacionais. A transparência 
nos processos de encomenda e entrega permite uma estreita 
integração da produção ao canteiro da obra ou instalação. Num 
ambiente de orçamentos apertados, isto constitui a base para 
garantir os rendimentos necessários a longo prazo. São evitados 
custos de erro devido a mal-entendidos. Sem necessitar de 
retrabalho manual, a execução é completamente documentada 
para todos os envolvidos.

Com as suas soluções, a Q Point apoia projetos de construção 
desafiadores de empresas inovadoras – para um melhor processo 
de construção, utilização com economia de recursos e melhor 
qualidade.

Q POINT
CANTEIRO DE OBRAS DIGITAL NO 
AEROPORTO DE ZURIQUE – Q PLANT E 
Q SITE ASSEGURAM UM PROCESSO DE 
PEDIDOS E ENTREGAS SEM PROBLEMAS

https://www.ammann.com
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A Ammann perguntou recentemente a 
dealers e clientes: "O que facilitaria a 
manutenção do seu equipamento leve"?

O resultado é o livreto de serviços da Ammann 
– disponível em versão impressa ou em PDF. O 
livreto é claramente organizado pelos tipos de 
equipamentos leves. Ele inclui contribuições 
de uma infinidade de fontes, incluindo os 
especialistas da Ammann em serviços e oficinas.

As peças de reposição são listadas para cada 
modelo. As fotos facilitam a identificação das 
peças.. Os vídeos acessíveis por QR code – 
vinculados ao conceituado canal da Ammann 
no YouTube – oferecem instruções e dicas de 
instalação.

Os kits de manutenção otimizados para 
máquinas específicas também estão listados 
no livreto. A utilização dos kits evita danos às 
máquinas e mantém a validade das garantias 

– mais importante do que nunca dado o 
programa de extensão Ammann 60/60.000.

O novo livreto (em inglês, alemão e francês) é 
enviado pela Ammann diretamente aos dealers 
e pontos de serviços. Ele também acompanha 
as máquinas novas.

Baixe  
o livreto

MANUTENÇÃO  
AINDA MAIS FÁCIL  
COM NOVO LIVRETO

Especialistas em serviços e oficinas da Ammann, 
com experiência prática, preparou o livreto

https://ammanngroup.webdamdb.com/directdownload.php?ti=121904502&tok=4S5ntH2IKWuGm9i4UTkWWwRR
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HILLHEAD
Pequena máquina = grande tiragem
A Ammann AFW 150-2 Mini Paver atraiu muita 
atenção no evento em Buxton, Reino Unido. 
Os visitantes também demonstraram grande 
interesse nos equipamento de compactação 
leve Ammann e nos rolos maiores, incluindo o 
Compactador de Solos Ammann ARS 70.

VEI OG ANLEGG
Rolos compactadores,  
pavimentadora em destaque
Ammann e o dealer Anleggsgruppen tiveram 
o prazer de fazer parte da feira norueguesa. 
Em exposição estavam a linha completa de 
compactadores de placa Ammann; os rolos 
Tandem Ammann ARX 23-2 e ARX 16-2; e a Mini 
Pavimentadora AFW 150-2.

EXCON
Diversas linhas de exposição
A Ammann India apresentou uma ampla gama de 
produtos na feira em Bengaluru, Índia. Em exposição 
estavam usinas de asfalto e concreto, pavimentadoras e 
equipamentos de compactação pesada. Também foram 
apresentadas soluções de pós-vendas, juntamente com 
melhorias na produtividade do local.

DIA ERCO-AMMANN 
2022
Produtos e apresentações
Visitantes em Vilnius, Lituânia, analisaram máquinas 
e assistiram a demonstrações ao vivo. O evento foi 
realizado pela ERCO Technologies, um dealer da 
Ammann. Especialistas da Ammann e do dealer fizeram 
apresentações e tiraram dúvidas.

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

